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ENDEKSTE TEPKİ ALIMLARI SÜRECEK mi?
BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,25 yükselişle 1.325 puandan kapatırken sektör endeksleri arasından en fazla değer kazanan yüzde 9,04
ile ulaştırma oldu. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 41,71 puan artarken, toplam işlem hacmi 30 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 4,31, holding endeksi yüzde 3,51 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde
9,04 ile ulaştırma oldu.
Fed Başkanı Jerome Powell, "Ekonomik toparlanma sürüyor ama iyileşmenin hızı ılımlılaştı. Aşı haberleri olumlu ancak büyük zorluklar
ve belirsizlikler var. Fed, kredi programlarına ayrılan fonların kullanılmayan kısmını geri verecek" diye konuştu. Fed Başkan Jerome Powell,
Senato Bankacılık Komitesi'nde yaptığı konuşmada, " Ekonomik toparlanma sürüyor ama iyileşmenin hızı ılımlılaştı" dedi. Ekonominin
aldığı hasarı kısaltmak için güçlü adımlar attık diyen Powell, konuşmasında, "Kaybedilen 22 milyon işin yarısından fazlası yeniden
kazanıldı. Ekonomik çöküş bütün Amerikalıları eşit şekilde etkilemedi. Ekonomik eşitsizlik geleceğe dair büyük belirsizlikler yarattı.
Ekonominin görünümü olağanüstü derecede belirsiz" şeklinde konuştu.
Avrupa Merkez Bankası (AMB) Yönetim Kurulu Üyesi Isabel Schnabel, büyük teşvik umutlarına karşı uyarı yaptı. Schnabel, pandemiye
karşı desteklerin beklenenden uzun soluklu olacağını öngörerek, “Bu bizim politika kararlarımızı yansıtmalı” değerlendirmesini yaptı.
Avrupa Merkez Bankası (AMB) Yönetim Kurulu Üyesi Isabel Schnabel, piyasa beklentilerini aşan, büyük bir teşvik paketi açıklamak yerine
bankanın mevcut finansal koşulları korumaya odaklanması gerektiğini belirtti. AMB Yönetim Konseyi’nin faiz kararından yaklaşık bir hafta
önce konuşan Schnabel, pandemiye karşı desteklerin beklenenden uzun soluklu olacağını öngörerek, “Bu bizim politika kararlarımızı
yansıtmalı” değerlendirmesini yaptı.
Pfizer ve BioNTech'in yayımladığı bir bildiride, Avrupalı düzenleyici kuruluşların koşullu acil kullanım yönünde bir tavsiye kararı vermesi,
aşının Avrupa'da onaylanma sürecini hızlandırarak yıl sonu gelmeden önce bölgede kullanıma sokulmasını sağlayabilir. Pfizer ve ortağı
BioNTech, Avrupa’daki düzenleyici kuruluşlara geliştirdikleri aşı için izin başvurusunda bulundu. Resmi başvuru pazartesi günü
gerçekleştirilirken Avrupa’da 6 Ekim’de başlayan aşı denetiminin onay sürecini hızlandırması ve aşının yılsonundan önce onay alması
bekleniyor.
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), küresel ekonomik görünümde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlangıcından
beri aşı ve Asya’da toparlanma ile ilk kez daha parlak bir gelecek için “umut” olduğunu bildirerek eylülde yüzde 4,5 olarak açıkladığı küresel
ekonomide küçülme tahminini yüzde 4,2'e düşürdü. OECD'nin "Aralık Ayı Geçici Dönem Ekonomik Görünüm Raporu" yayımlandı.
Raporda, Kovid-19’a karşı aşı ve tedavide ilerlemenin beklentileri artırarak belirsizliği azalttığı kaydedildi. OECD raporunda, “Krize karşı
emsali görülmemiş hükümet ve merkez bankası eylemleri ile küresel ekonomik faaliyetler birçok sektörde hızlı bir şekilde toparlandı ancak
bazı hizmet sektörlerinde faaliyetler kısıtlamalardan etkilenmeye devam ediyor.” ifadesine yer verildi.
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Günün Gelişmeleri:
XU100 endeksi haftanın ikinci işlem
gününü %3.25 yükselişle 1.325,29
seviyesinde tamamladı. 30 milyar TL
işlem hacminin gerçekleştiği günde
bankacılık endeksi %4.31 yükselirken,
sanayi endeksi ise %2.81 değer kazandı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan endeks gün içerisinde alıcılı seyrini sürdürdü ve
günü artıda noktaladı. Endekste tepki alımlarının sürmesi durumunda
1.330 ve 1.337 direnç seviyeleri söz konusu olabileceği gibi hafta
başındakine benzer şekilde geri çekilmeler yaşanması halinde ise 1.318
ve 1.310 destek seviyelerini takip edeceğiz.
Destekler: 1.318 / 1.310 / 1.300
Dirençler: 1.330 / 1.337 / 1.343

Endekste tepki alımları yaşandı. Haftaya
ABD ve Asya piyasalarındaki satıcılı
seyre eşlik ederek düşüşle başlayan
BIST 100 endeksi dün ise kayıplarını
telafi etti. Endeksteki yükselişte yine
yurtdışı borsalara paralel olarak yaşanan
tepki alımları etkili olurken artan vaka
sayılarına bağlı olarak önceki gün
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
tarafından açıklanan yeni kısıtlama
haberlerinin ise endeksi olumsuz
etkilemediği görüldü.
Haftanın
üçüncü
işlem
gününde
piyasaları
etkileyebilecek
haber
akışlarını ve bu haberlerin fiyatlamalar
üzerindeki
etkilerini
izlemeyi
sürdüreceğiz.
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Günün Gelişmeleri
Aralık ayı vadeli endeks 30 kontratı
haftanın ikinci işlem gününü %3.22
yükselişle
1.488,50
seviyesinde
tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan kontrat gün içerisinde alıcılı seyrini sürdürdü ve
günü artıda noktaladı. Kontratta tepki alımlarının sürmesi durumunda
1.495 ve 1.500 direnç seviyeleri söz konusu olabileceği gibi hafta
başındakine benzer şekilde geri çekilmeler yaşanması halinde ise 1.480
ve 1.475 destek seviyelerini takip edeceğiz.
Destekler: 1.480 / 1.475 / 1.468
Dirençler: 1.495 / 1.500 / 1.508

Kontrat tepki alımları ile kayıplarını telafi
etti.
Haftaya
ABD
ve
Asya
piyasalarındaki satıcılı seyre eşlik
ederek düşüşle başlayan yakın vadeli
endeks
kontratı,
dün
yaşadığı
yükselişle kayıplarını telafi etmeyi
başardı. Kontratta yaşanan yükselişte
yine yurtdışı borsalara paralel olarak
yaşanan tepki alımları etkili olurken
artan vaka sayılarına bağlı olarak
önceki gün Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan
yeni
kısıtlama
haberlerinin
ise
fiyatlamaları
olumsuz
etkilemediği
görüldü. Haftanın üçüncü işlem
gününde piyasaları etkileyebilecek
haber akışlarını ve bu haberlerin
fiyatlamalar
üzerindeki
etkilerini
izlemeyi sürdüreceğiz.
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Günün Gelişmeleri:
Aralık ayı vadeli USDTRY kontratı
haftanın ikinci işlem gününü %0.66
yükselişle
7.9409
seviyesinde
tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan ve gün içerisinde alıcılı seyreden kontrat günü
artıda noktaladı. Kontratta alımların sürmesi halinde 7.96 ve 7.98 direnç
seviyeleri söz konusu olabileceği gibi geçtiğimiz haftakine benzer şekilde
satış baskısının yeniden artması durumunda ise 7.9250 ve 7.90 destek
seviyelerini takip edeceğiz.

Geçtiğimiz hafta Çarşamba gününden
beri aşağı yönlü hareket eden Dolar/TL
kuru ve yakın vadeli kontrat, dün
açıklanan yurt içi Türkiye'nin imalat
sektörü satın alma yöneticileri endeksi
(PMI) verisi sonrasında ise yönünü
yukarı çevirdi. İstanbul Sanayi Odası
tarafından açıklanan Türkiye İmalat PMI
verisi Kasım ayında 51,4 düzeyinde
gerçekleşti. Gün içerisinde Avrupa’da ve
ABD’de takip ettiğimiz PMI verileri de
piyasa beklentisini karşılarken doların
küresel bazdaki zayıf görüntüsü ise
sürüyor.
Haftanın
üçüncü
işlem
gününde piyasaları etkileyebilecek
haber akışlarını ve bu haberlerin
fiyatlamalar üzerindeki etkilerini izlemeyi
sürdüreceğiz.

Destekler: 7.9250 / 7.9000 / 7.8700
Dirençler: 7.9600 / 7.9800 / 8.0000
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Günün Gelişmeleri:
Aralık ayı vadeli Altın kontratı, haftanın
ikinci işlem gününü %2.26 yükselişle
1.816,10 dolar seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yatay başlayan kontrat gün içerisinde yaşadığı alımlar sonrasında
günü artıda noktaladı. Kontratta tepki alımları ile yukarı yönlü hareketin
sürmesi halinde 1823 ve 1830 direnç seviyeleri test edilebilir. Yaşanılan
tepki alımları sonrasında kontratta olası geri çekilmeler görmemiz
durumunda ise 1807 ve 1800 destek seviyelerini takip edeceğiz.
Destekler: 1807 / 1800 / 1795
Dirençler: 1823 / 1830 / 1837

Haftaya ekonomik toparlanmaya ilişkin
işaretler doğrultusunda satıcılı bir
başlangıç yapan değerli metal, hem
spot hem de vadeli tarafta destek
seviyelerini test ettikten yönünü yukarı
çevirdi. Dün Dolar tarafındaki zayıf
görünüm Ons Altın'daki tepkilerin
sürmesine neden olurken değerli metal
devam eden aşı çalışmalarına rağmen
artan vaka sayılarının da etkisiyle
yükselişini sürdürdü. Dün yaşadığı
yükselişe kadar sert geri çekildiğini
gördüğümüz kontratta tepki alımları
sürebileceği gibi dünkü yükseliş
sonrasında yatay bir seyir de izlenebilir.
Haftanın üçüncü işlem gününde
piyasaları
etkileyebilecek
haber
akışlarını ve bu haberlerin fiyatlamalar
üzerindeki
etkilerini
izlemeyi
sürdüreceğiz
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MAVI: 3Ç20’de 78 milyon TL net kar açıkladı.

