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VİRÜS TEDBİRLERİ YENİDEN ARTIRILIRKEN RİSK İŞTAHI DÜŞÜK SEYREDİYOR.. 

Dün Borsa İstanbul’da pazartesi günü yaşanan sert satışların yerini tepki alımlarına bıraktı. Sabah açılışın hemen ardından yine iki kez 

devre kesiciye giren endeks, günün devamında sanayi hisselerine gelen alımların etkisiyle Mart ayından gelen trendin altı test edilse de 

buradan aldığı destekle yukarı yönde hareket etti. Gün içinde gelen alımlarla bir ara 1.403 seviyesi görülse de buralarda tutunamadı. 

Kurda 1 aylık zımni oynaklık %39 seviyesinde yine yüksek kalmaya devam etti. 10 yıllık tahvil faizi ise yükselişini sürdürdü ve %19,1’e 

geldi. Bugün Ak Parti’nin kongresi piyasalarca takip edilecek. Bu kongreyle birlikte yeni kabinenin şekillenmesi bekleniyor. Bu bağlamda 

TL varlıklarda bugün oynaklık yüksek kalmaya devam edebilir. 

Dün ABD’de öne çıkarılan altyapı harcamalarının maliyeti ve Başkan Joe Biden’in 1,9 trilyon dolarlık yardım paketi karşısında potansiyel 

vergi artışları ile ilgili endişeler nedeniyle hisse senetleri Salı günü değer kaybetti. Hazine Bakanı Janet Yellen dünkü konuşmasında, 

vergi politikasına ilişkin değişiklikleri değerlendirmeyi umduklarını belirtirken, vergi politikası değişikliğinin altyapı programlarının finanse 

edilmesine yardımcı olacağını dile getirmesi yatırımcıları alarma geçirdi. Yellen ayrıca, toparlanma hızının ve gücünün ekonomik destek 

paketinin nasıl uygulandığına bağlı olacağını ve ekonomik destek paketinin geçişiyle büyümenin sağlanacağına inandığını belirterek, 

"Gelecek yıl tam istihdama dönüş görebileceğimizi düşünüyorum." dedi. 

Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesinde, Koronavirüs Yardım, Destek ve Ekonomik Güvenlik Yasası'na (CARES) ilişkin 

oturumda konuşan Powell ise baz etkisi nedeniyle enflasyonun bu yıl yükselmesini beklediklerine işaret ederken, ekonomik faaliyetin 

normale dönmesiyle harcamalarda artış olabileceğini ve fiyatlar üzerinde bir miktar yukarı yönlü baskı görülebileceğini söyledi. Bununla 

birlikte fiyat istikrarı hedefine güçlü şekilde bağlı olduklarının altını çizen Powell, Fed'in araçlarını uygun şekilde kullanacağını yineledi. 

Yeni bir koronavirüs enfeksiyonu dalgası ve Almanya'daki yeni bir karantina uygulaması salgın nedeniyle yavaş bir ekonomik toparlanma 

korkusunu artırdığından, Avrupa hisse senetleri Salı günü bir yıllık zirveden geriledi. Stoxx 600 endeksi, Çin'e yönelik yeni bir yaptırım 

turunun Asya pazarlarını vurmasının ardından% 0.2 düştü. Angela Merkel'in tedbirleri 18 Nisan'a kadar uzatmaya karar vermesi ve 

vatandaşları Paskalya tatilleri boyunca beş gün evde kalmaya çağırması üzerine Almanya’da DAX endeksi günü yatay tamamladı. 

Asya hisseleri Çarşamba günü iki haftanın en düşük seviyesine geriledi, petrol daha da zayıfladı ve Avrupa'da artırılan koronavirüs 

tedbirleri ve potansiyel ABD vergi artışları risk iştahına olumsuz etki ederek güvenli varlıklara doğru bir geçişe yol açtığı için dolar dört 

ayın en yüksek seviyelerine yaklaştı. Sabah ABD vadelilerine baktığımızda ise Nasdaq’ın hafif artıda olduğu, diğer iki endeksin ise yatay 

hareket ettiği gözleniyor.  
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10:00 İngiltere *** Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) 0,8% 0,7% Şubat

10:00 Türkiye ** Tüketici Güveni - 84,5 Mart

11:30 Almanya *** İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) 60,8 60,7 Mart

12:00 Avrupa Bölg. *** İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) 57,7 57,9 Mart

12:30 İngiltere *** İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) 54,9 54,9 Mart

15:30 ABD *** Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) 0,6% 1,3% Şubat

16:45 ABD *** Üretim Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) 59,3 58,6 Mart

17:00 ABD *** Fed Başkanı Powell’ın Konuşması - - -
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Endeks önceki işlem gününü %0.13 düşüşle 1.377,43 seviyesinde tamamladı. Toplam işlem hacmi 41.7 milyar TL oldu. 

Bankacılık endeksi %8.46 düşerken, sanayi endeksi %2.19 yükseliş yaşadı. Haftanın ikinci işlem gününe yine arka arkaya iki 

devre kesici ile başlayan endeks akabinde bir önceki günkü hareketleri yapmayarak beklediğimiz tepki alımlarına yöneldi. 

Bankacılık endeksinde dipten gelen tepki alımları gözlense de bu hareket zayıf kalırken sanayi endeksindeki yüksel iş isteği 

dikkat çekti. Hafta ortasına geldiğimiz bugün Ak Parti’nin kongresi piyasalarca takip edilecek. Bu kongreyle birlikte yeni 

kabinenin şekillenmesi bekleniyor. Dün akşam saatlerinde ayrıca kur tarafında oynaklığın yine artış gösterdiği gözlendi. Bu 

bakımdan bugün de endekste hareketliliğin yüksek olmaya devam edeceğini düşünüyoruz. 1.340-1.290 bölgesi üzerinde 

tutunma devam edebilirse 1.410 ve 1.435’e doğru hareketler oluşabilir. 1.270 ise ana trend desteği olarak halen takibimizde. 

Destekler: 1.340 / 1.290 / 1.270 

Dirençler: 1.410 / 1.435 / 1.450 

 

Nisan vadeli kontrat dün günü %2.21 yükselişle 1.382 seviyesinde tamamladı. Haftanın ikinci işlem gününe yine arka arkaya 

iki devre kesici ile başlayan endeks akabinde bir önceki günkü hareketleri yapmayarak beklediğimiz tepki alımlarına yöneldi. 

Bankacılık endeksinde dipten gelen tepki alımları gözlense de bu hareket zayıf kalırken sanayi endeksindeki yükseliş isteği 

dikkat çekti. Hafta ortasına geldiğimiz bugün Ak Parti’nin kongresi piyasalarca takip edilecek. Bu kongreyle birlikte yeni 

kabinenin şekillenmesi bekleniyor. Dün akşam saatlerinde ayrıca kur tarafında oynaklığın yine artış gösterdiği gözlendi. Bu 

bakımdan bugün de endekste hareketliliğin yüksek olmaya devam edeceğini düşünüyoruz.  

Destekler: 1.355 / 1.315 / 1.280 

Dirençler: 1.425 / 1.460 / 1.475 
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Mart ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü %1.29 düşüşle 7.8753 seviyesinde tamamladı. Haftanın ikinci işlem gününde 

DolarTL’de yine dalgalı sayılabilecek hareketlerin yaşanmaya devam ettiği gözlendi. 7.69-7.95 gibi geniş bir aralıkta hareket 

eden kur haftanın ilk işlem gününde gördüğü 8.00’li seviyelerin altında kalmayı da başardı denilebilir. Ayrıca dün Dolar 

endeksinin de yukarı yönlü hareket ettiği gözlendi. Hafta ortasına geldiğimiz bugün Ak Parti’nin kongresi piyasalarca takip 

edilecek. Bu kongreyle birlikte yeni kabinenin şekillenmesi bekleniyor. Bu gelişmeler öncesinde dün akşam saatlerinde ayrıca 

kur tarafında oynaklığın yine artış gösterdiği gözlendi. Bu bakımdan bugün de endekste hareketliliğin yüksek olmaya devam 

edeceğini düşünüyoruz. 

Destekler: 7.8000 / 7.6800 / 7.5500  

Dirençler: 8,0000 / 8,1500 / 8,3700 

 

 

Nisan vadeli kontrat geçen günü %0.54 düşüşle 1.728,85 seviyesinde tamamladı. Doların yükselişi ABD Hazine getirilerindeki 

düşüş karşısında oluşurken, altın fiyatları Salı günü düştü. Dolar, 9 Mart'tan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Yükselişin 

yeniden oluşabilmesi ve devamı için 1.755 Dolar üzerini görmek gerekecek. Hareketlerin bu seviye altında kalmaya devam 

etmesi durumunda ise 1.735 -1.725-1.710 destek seviyeleri test edilebilir. Tahvil faizlerinin bugünkü görünümü altın fiyatları 

için yine izlenecek. FED kararları ardından haftanın son işlem gününde 1.755 üzerine geçilebilirse 1.766 ve 1.780 seviyeleri 

test edilebilir. 

Destekler: 1.725/ 1.712 / 1.705 

Dirençler: 1.744 / 1.753 / 1.766 
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VERUS: Bağlı ortaklığı Tortum Elektrik, Şenyurt hattı yatırımına başladı. 
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