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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününü % 2,14 değer kazanarak 1.374 puandan 
tamamladı. Toplam işlem hacmi 14,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi % 0,70 ve 
holding endeksi % 2,39 değer kazandığı günde sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran % 8,81 ile 
turizm, tek kaybettiren ise % 7,72 ile spor olduğu görüldü. Yeni işlem gününde global piyasalarda risk 
iştahının seyrine bağlı olarak, BİST-100 endeksinin güne hafif alıcılı bir açılış ile başlamasını öngörüyoruz. 

Bugün, Yurtiçinde sakin veri akışı takip edilecek. Global piyasalarda ise ABD’de açıklanacak olan CB Tüketici 
Güveni ve Richmond İmalat Endeksi verileri izlenecek. Ayrıca, Fed’in 2 gün sürecek olan Federal Açık Piyasa 
Komitesi (FOMC) toplantısı bugün başlıyor. Yeni işlem gününde, Japonya Merkez Bankası (BoJ) 
gerçekleştirdiği toplantısı ardından yayımlana notta, banka piyasa beklentilerine paralel politika faiz 
oranında değişikliğe gitmedi ve % -0,10 olarak korudu. Merkez Bankası varlık alımlarında da herhangi bir 
değişikliğe gitmedi. Banka, 10 yıllık tahvil getirisi faiz oranını % 0 civarında korudu. Banka, 2021 mali yılı 
için enflasyon tahminini aşağı yönlü revize ederken, enflasyonun uzun dönemde yüzde 2 hedefinin altında 
kalmasının beklendiğini öngördü. Sabah saatlerinde Asya seansında işlem gören endeks/endeks vadeli 
işlem sözleşmeleri birçoğunda fiyatlama davranışlarında kısa vadede risk iştahının seyrine bağlı olarak 
ayrışmanın devam ettiği izleniyor. 

Teknik olarak bakıldığında; endekste toparlanma eğiliminin gündeme gelmesi durumunda kısa vadede 
1389-1400 direnç bölgesi olarak takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise kısa vadede 1350-1330 destek 
bölgesi olarak izlenebilir.   
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