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BUGÜN DİKKATLER ABD TARIM DIŞI İSTİHDAM RAPORUNDA OLACAK… 

Dün global piyasalarda riskli varlıklara olan ilginin devam ettiği izledik. ABD hisse senetleri önceki gün yükseldi. Bir dizi gelen iyimser 

bilanço ve işgücü piyasasının istikrara kavuşabileceğini gösteren verilerin ardından umutlar artarken bunun ABD hisse senetlerine 

yaradığını söyleyebiliriz. ABD başkanı Bide’ın salgın yardım paketinde daha fazla ilerleme umutları pazarı canlı tutmaya yetiyor. ABD 

Senatosundaki demokratlar, önceki gün Başkan Joe Biden’in 1,9 trilyon dolarlık COVID-19 yardım önerisinin nihai geçişine doğru ilk adımı 

atmaya hazırlandı. Dördüncü çeyrekte şimdiye kadar beklenenden daha güçlü finansal sonuçlar beklentileri artırırken S&P 500 şirketleri, 

başlangıçta beklendiği gibi bir düşüş yerine dördüncü çeyrek için kazanç artışını kaydetme yolunda ilerliyor. 

Çalışma Bakanlığı'nın işsizlik haklarından yararlanma konusundaki raporu geçtiğimiz hafta 779.000 Amerikalının işsizlik ödeneği için yeni 

başvurular yapıldı. Yetkililerin işletmelere yönelik salgınla ilgili kısıtlamaları gevşetmeye başlamasıyla verinin bir önceki hafta sonucu 

812.000'in altında olduğunu görüldü. Bugün yakından izlenen kapsamlı aylık tarım dışı istihdam raporunda Aralık ayındaki keskin düşüşün 

ardından Ocak ayında 50.000 artış göstermesi bekleniyor. 

Bununla birlikte ABD'nin ekonomik görünümüne olan güven ve bugünkü tarımdışı istihdam raporunun beklenenden daha güçlü olma 

olasılığı nedeniyle Dolar Perşembe günü beşinci günlük kazanca yükseldi. Uzun vadeli ABD hazine getirileri, beklenen büyük teşvik 

paketine yönelik fiyatlamayla yükseldi. 10 yıllık getiri ise öğleden sonraki işlemlerde bir baz puan artışla % 1,14 ve bir noktada % 1,16'ya 

ulaştı. Bu sonuçlar 12 Ocak'tan bu yana en yüksek seviye olarak karşımıza çıktı. 

Dün İngiltere’de ise merkez bankası (BOE) faizleri ve tahvil alım programını değiştirmese de  İngiliz Sterlin’i negatif faiz oranlarının 

planladığı açıklamaları ardından önceki gün yüzde yarım kadar değer kaybetti ve ardından merkez bankasının yorumlarıyla % 0,3 yükseldi. 
BOE, dünkü açıklamasında bankalardan negatif faiz olasılığına hazırlıklı olmalarını isteyeceğini, ancak finans piyasalarının en az altı ay 

boyunca sıfırın altındaki borçlanma maliyetleri beklememesi gerektiğini belirtti. 

Bunların dışında ABD Hazine Bakanı Janet Yellen dün yaptığı açıklamada, kendisi ve finans piyasası düzenleyicilerinin herhangi bir işlem 

yapmadan önce GameStop Corp ve diğer perakende hisse senetlerini içeren son ticaret çılgınlığında ne olduğunu "derinlemesine 

anlamaları" gerektiğini söyledi. Geçen hafta ilk kadın ABD Hazine sekreteri olduğundan bu yana yaptığı ilk medya röportajında Yellen, 

milyonlarca Amerikalıyı işsiz bırakan koronavirüs salgınının neden olduğu ekonomik tahribatın üstesinden gelmek için büyük bir federal 

teşvik planına ihtiyaç olduğunu savundu.  

Haftanın son işlem gününde ön plana çıkacak olan veri ABD tarım dışı istihdam raporu olacak. İstihdamda Aralık ayında yaşanan azalıştan 

sonra Ocak ayında mütevazı da olsa bir artış beklentisi bulunuyor. Veri ne olursa olsun mali teşvik beklentilerinin canlı kalmaya devam 

edeceğini söyleyebiliriz. Bu durum ise ABD’de 10 ve 30 yıllık tahvil getirilerinin yükseliş eğiliminin bir süre daha devam edebileceğini 

gösteriyor. 
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Günün Gelişmeleri: 

XU100 endeksi önceki işlem gününü %0.09 

yükselişle 1.534,90 seviyesinde tamamladı. 

27.7 milyar TL işlem hacminin gerçekleştiği 

günde bankacılık endeksi %1.47 düşerken, 

sanayi endeksi ise %0.58 yükseliş yaşadı. 

Gün boyunca dar bir bantta ve dalgalı bir 

seyir izleyen Bist-100 endeksi, bankacılık 

hisselerinde gözlenen satışlara karşılık 

sanayi endeksindeki dengelemeyle 

1.530,00- 1.545,00 bandında hareket etti. 

Yerli yatırımcı ilgisinin Ocak ayında da 

artmaya devam ettiği Borsa İstanbul’da 

paylar yurtdışı borsaların da İngiltere hariç 

yükseliş eğiliminin etkisiyle yukarı yönlü 

hareketine nispeten düşük işlem hacmiyle 

de olsa devam ediyor. Fakat dün yükseliş 

eğiliminin bir miktar sınırlı kaldığını 

görüyoruz. 1.545 üzerinde tutunma 

sağlanması gerektiğini düşünüyoruz. 

Haftanın son işlem gününde ABD’de tarım 

dışı istihdam raporu yakından izlenecek.  

 

Teknik Analiz:  

Güne yine yükselişle başlayan endeks 1.525 desteği üzerimde günü 

tamamladı. Endekste bugün 1.525 üzerinde hareketlerin sürmesi durumunda 

1.545 ve 1.565 direnç seviyeleri izlenmeye devam edilecek. 1.525 destek 

seviyesi altına olası geri çekilmede gelebilecek düşüşlerde 1.508 ve 1.485 

seviyeleri takip edilmeli. 1.565 aşılabilirse 1.595’e doğru yol açılabilir. 

Yurtdışının görünümü bugün de önemli olacak. 

Destekler: 1.525 / 1.508 / 1485 

Dirençler: 1.545 / 1.565 / 1.595 

 

Günün Gelişmeleri 

Şubat ayı vadeli kontrat geçen işlem gününü 

%0.27 düşüşle 1.643,50 seviyesinde 

tamamladı. 

Yurtdışında Asya piyasalarında ve ABD 

vadeli endekslerindeki satış yönlü eğilimine 

paralel dün kontratın güne hafif düşüşle 

başlanmasının ardından 1.647 seviyesine 

kadar yükselişler yaşandı ve kapanış bu 

seviyenin altında gerçekleşti. 

Yurtdışı borsalarda mali teşvik ve aşı 

gelişmeleri risk iştahına imkan vermeye 

devam ediyor. Açıklanan şirket bilançolarının 

da beklentilerin üzerinde sonuçlar 

getirmesiyle riskli varlıklarda yukarı yönlü 

eğilim kısmen de olsa dün devam etti. 

Kontratta ise dar bir bantta ve kısmen aşağı 

yönlü seyirde fiyatlamaların gelecek veriler 

ve gelişmelere bağlı haftanın son işlem 

gününde de devam edip etmeyeceği önemli 

olacak. 

Bugün yurtdışı piyasalardaki tarım dışı 

istihdam sonrası hareketlere bağlı eğilimler 

kontratta izlenmeye devam edilecektir.  

Teknik Analiz: 

Güne yatay başlayan kontrat gün içerisinde 1.647’ye kadar yükseldikten 

günü bu seviyenin biraz altında tamamladı. Kontratta1.630, 1616 ve 1.608 

Fibo. 23.6 destek seviyeleri üzerinde kalınması durumunda yukarı yönlü 

eğilimin devamı gelebilir. Bu durumda 1.650 ve 1.665 test edilebilir. Gün 

içinde 1.608 altına geçilebildiği takdirde 1.600 seviyelerine doğru hareketlerin 

devamı gelebilir. 

Destekler: 1.630/ 1.616 / 1.608  

Dirençler 1.650 / 1.665 / 1.689 
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Günün Gelişmeleri: 

Şubat ayı vadeli kontrat önceki işlem 

gününü %0.21 düşüşle 7,2151 seviyesinde 

tamamladı. 

Türk Lirası’nda devam eden güç kazanımı 

eğilimi dün borsalarda yükselişlerin hakim 

olduğu günde ve beklentilere göre yüksek 

gelen enflasyona rağmen  dün yine devam 

etti. Spot kur 7.0950 seviyesine kadar 

düşüş yaşarken kontratta da 7.1606 

seviyesi test edildi. 

TCMB’nin son günlerde sürdürdüğü 

enflasyonla mücadelede sıkı para 

politikasının devamına işaret eden 

açıklamaları, Avrupa Birliği’nin yaptırımları 

rafa kaldırdığını açıklaması yurtdışından 

gelen bazı olumlu raporların Türk Lirası’nın 

değer kazanımında etkenler olmakta. Dün 

açıklanan enflasyon sonuçları tüketim 

talebinin devam etmesi ve gıda fiyatları ile 

yükseliş yaşasa da TL’de güçlü seyir 

devam etti. Kontratta zaman zaman 

yükselişler olsa da satış fırsatları oluşmaya 

devam edebilir. Son günlerde siyasi 

gelişmelerin bir miktar yakından takip 

edilmesi gerektiği söylenebilir. 

Teknik Analiz:  

Güne hafif düşüşle başlayan kontrat gün içerisinde aşağı yönlü eğilimini 

sürdürdü. Kontratta aşağı yönlü hareketlerin devamı durumunda 7.1850 ve 

7.16 destek seviyeleri yeniden söz konusu olabileceği gibi 7.27 üzerinde 

yükseliş hareketinin görülmesi durumunda ise 7.31 ve 7.34 direnç seviyelerini 

takip edeceğiz.  

Destekler: 7.1850 / 7.1600 / 7.1300  

Dirençler: 7.2700 / 7.3100 / 7.3400 

 

Teknik Analiz:  

Güne düşüşle başlangıç yapan kontrat gün içerisinde ABD piyasalarında 

tahvil faizlerindeki yükeliş ve Dolar endeksinin gücünü korumasıyla seansı  

sert düşüşle tamamladı. Düşüşün devam etmesi halinde 1.785 ve altına 

geçilebilirse 1.767 destek seviyeleri ttepki alımlarının gelmesi konusunda test 

edilebilir. Yükselişlerin 1.820 ilk direnci üzerinde oluşması durumunda ise 

1845 ve 1855 destek seviyelerini takip edeceğiz.  

Destekler: 1805 / 1820 / 1805  

Dirençler: 1820 / 1845 / 1855 

Günün Gelişmeleri: 

Altın kontratı, önceki işlem gününü %2.17 

düşüşle 1.796,95 Dolar seviyesinde 

tamamladı.  

Altın fiyatları önceki gün sert aşağı yönlü 

eğilimde işlem gördü. Bireysel yatırımcıların 

alımlarıyla oluşan Gümüş’teki güçlü 

yükselişlerin ardından gelen sert satışların 

yerini daha sakin satış eğilimine bırakırken 

spot Altın fiyatlarında da aşağı yönlü hareketler 

yaşanadı. Kontratta da bu bağlamda sert 

düşüş yönlü hareketler meydana geldi. 

Son günlerdeki hareketlerde ABD'nin mali 

teşvikinin senatodan geçiş beklentileri, 

enflasyondaki artış potansiyeli ve bunun 10 ve 

30 yıllık tahvil faizlerinin yükselişine neden 

olmasıyla oluşan daha dik verim eğrisi 

karşısında  güç kazanan Dolar karşısında Altın 

için kısa vadeli görünümde yön aşağı olabilir. 

Orta uzun vade için beklentimiz ise yukarı 

yönlü. 

Bugün ABD tarım dışı istihdam sonuçları, 

virüse karşı aşı konusundaki tartışmalar ve 

mali teşvik konusundaki beklentilerle Altın 

fiyatları yön bulamaya çalışacak.  
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BEYAZ payları 05/02/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 19/02/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat 

işlem yöntemi ile işlem görecektir. 

HEKTS: 2020 yılı finansallarında 188 milyon TL net kar açıkladı. 

GEDIK payında 05/02/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı, Brüt takas, Emir İptalinin, 

Emir Miktar Azaltımının ve Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması, Piyasa Emri ile Piyasadan Limite Emir Girişinin 

Kısıtlanması ve Emir Toplama Bilgi Yayınının Kısıtlanması önleyici tedbirleri uygulanacaktır. Tedbirlerin uygulanacağı son 

tarih 04.03.2021'dir. 

OTKAR: 2020 yılı finansallarında 618 milyon TL net kar açıkladı. 
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