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Dün endekste FOMC tutanaklarının etkilerini gördük. Fed Varlık Alım Programı sonlandıktan 6 ay sonra faiz
artırımına gidilecek hikayesinin ortadan kalkmasının etkisiyle endeks günü %1 kazançla 73.150 puandan
tamamladı.
Bu sabah ise endekste Moody’s´ten gelen açıklamalar ve küresel piyasalardaki olumsuz hava fiyatlanıyor
(dün olumlu algılanan FED kaynaklı belirsizlik). Moody’s Türkiye’nin BAA3 olan notunu teyit ederken, not
görünümünü durağandan negatife indirdi. Moody’s bu kararını iki gerekçeye bağladı; artan politik belirsizlik
ve ekonomik büyüme görünümündeki yavaşlama. Bu gerekçelerinin yanı sıra Moody’s, dış finansman baskılarının arttığı sürece Türkiye’nin kısa vadede notunun yükseltilmesinin mümkün olmadığını belirtti. Bununla
birlikte saat 10:00’da Şubat ayı Cari Denge rakamı açıklandı. Cari açık Şubat ayında 3.1 milyar dolar olan piyasa beklentisinin bir miktar üzerinde gelerek 3.2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yıllıklandırılmış bazda düşüş gösteren Cari Açık’ın nasıl yorumlanacağı ise ayrı bir tartışma konusu, zira düşen Cari Açık zaten tehlikeli
sularda yüzen büyüme beklentisini de tırpanlamakta.
Teknik olarak bakıldığında; Güne %1.38 kayıpla 72.144 puandan başlayan endeks 72.091 puana kadar geriledikten sonra gelen alımlarla 72.599 seviyesine kadar yükseldi. Kısa vadede takip edeceğimiz direnç noktası
73.000-73.150 bandı olacak. 5 dakikalık grafiklerde 100 barlık basit hareketli ortalama seviyesi olan 73.000
önem taşıyor. Orta ve uzun vadede sağlıklı yükseliş için ise bir önceki zirvemiz 73.900 seviyesinin üzerinde
kapanış gerekmektedir. Aşağı yönlü hareketlerin devamında kısa vadede 72.000 desteğini takip edeceğiz.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim
şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir.

