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ENDEKSTE DÜNKÜ YÜKSELİŞİN DEVAMI GELECEK mi?
ABD Senatosu Kovid-19 destek paketini onayladı. ABD Senatosu 900 milyar dolarlık Kovid-19 destek paketi, 1.4 trilyon dolarlık olağan
hükümet fonlamasını ve işletmeler için vergi muafiyetlerini geçirdi. Daha önce Temsilciler Meclisi'nden geçen düzenleme şimdi ABD
Başkanı Başkanı Donald Trump'a gidecek. Trump'ın yardımcıları düzenlemenin Beyaz Saray'a ulaşmasıyla birlikte bu hafta imza atacağını
belirtti. Toplamda 2.3 trilyon doları aşan mali paket, Mart ayında geçirilen 1.8 trilyon dolarlık CARES yasasının ardından ABD tarihindeki
en büyük ikinci destek tedbirini içeriyor. Ekonomistlere göre yardım gelecek yıl çift dipli resesyon yaşanmasını önlemek için yeterli olacak.
Ancak riskler sürüyor. Düzenleme ile birlikte çoğu ABD vatandaşı ve çocuklarına 600 dolarlık doğrudan ödeme yapılacak.
İngiliz hükümeti mali yılın ilk 8 ayında 240.9 milyar pound borçlanarak rekor kırdı. Ekonominin aldığı darbeyle yeniden resesyona girme
riskiyle karşı karşıya olan İngiltere'de hükümet mali yılın ilk 8 ayında 240.9 milyar pound (323 milyar dolar) borçlanarak rekor kırdı. Ulusal
İstatistik Ofisi'nin verilerine göre pandemi döneminde firmalara ve hane halkına yönelik desteklerin etkisiyle sadece Kasım ayında
harcamalar vergi gelirlerinin 31.6 milyar pound üzerinde gerçekleşti. Bu durum da ülkeyi barış dönemindeki en büyük bütçe açığıyla karşı
karşıya bıraktı. Ülkede açıklanan diğer rakamlar ise ekonominin yılın 3. çeyreğinde güçlü şekilde toparlandığına işaret etti. Ekonomi bu
dönemde yüzde 16 ile tahminlerin üzerinde büyüdü. Beklenti yüzde 15.5 büyümeydi.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu üye ülkelere İngiltere ile olan taşımacılık hatlarını yeniden açma çağrısında bulundu. İngiltere'nin bazı
kısımlarında özellikle mutasyona uğrayan virüsten kaynaklı Kovid-19 vaka artışlarının ardından kısıtlamalar getirilmişti. Avrupa Komisyonu,
İngiltere ile taşımacılığın sürmesine müsaade edilmesi, ancak bir sonraki bildirime kadar lüzumsuz yolculuklardan kaçınılması gerektiğini
ifade etti. Yayınlanan basın açıklamasında yeni mutasyonun yayılmasını önlemek için hızlı önlemler almak gerektiği belirtilirken, bununla
birlikte gerekli seyahat ve yolcu geçişlerinin engellenmemesi çağrısında bulunuldu. "Uçuş ve tren yasakları gerekli seyahatleri güvence
altına almak ve tedarik zinciri bozulmalarından kaçınmak için kaldırılmalı" dendi.
Kremlin ABD'nin Rusya'ya yönelik son yaptırımlarının görevden ayrılmak üzere olan Trump yönetiminin bir başka hasmane girişimi
olduğunu belirtti. Kremlin ABD'nin Rusya'ya yönelik son yaptırımlarını eleştirdi. Yaptırımların hasmane bir tutum olduğu ve halihazırda
zayıf ilişkileri olan Moskova ile Washington arasındaki ilişkilere daha da zarar verdiği belirtildi. Trump yönetimi dün orduyla olan ilişkileri
nedeniyle bazı Çin ve Rus şirketine yaptırım kararı aldı. Yaptırımlarla bu şirketlerin Amerikan ürün ve teknolojilerini satın alması ve
kullanmasına yasak getirildi. Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov basın toplantısında yaptırımlara ilişkin açıklamasında "Bu yönde atılan her
adım, bizi normalleşmeden daha da uzaklaştırıyor ve ikili ilişkileri düzeltmemizi güç hale getiriyor." ifadesini kullandı.
ABD'de ikinci el konut satışları Kasım'da beklenenden fazla düştü. ABD'de ikinci el konut satışları, Kasım'da bir önceki aya göre yüzde 2,5
azalışla 6,69 milyona geriledi. National Association of Realtors (NAR), Kasım ayına ilişkin ABD'deki ikinci el konut satış verilerini açıkladı.
Buna göre, ülkede ikinci el konut satışları, Kasım'da aylık bazda yüzde 2,5 azalışla 6,69 milyona düştü.
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Günün Gelişmeleri:
XU100 endeksi haftanın ikinci işlem
gününü %1.48 yükselişle 1.404,97
seviyesinde tamamladı. 28.2 milyar TL
işlem hacminin gerçekleştiği günde
bankacılık endeksi %1.89 yükselirken,
sanayi endeksi ise %2.16 değer kazandı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan endeks gün içerisinde alıcılı seyretti ve günü
artıda noktaladı. Endekste alımların sürmesi durumunda 1.410 ve 1.416
direnç seviyeleri söz konusu olabileceği gibi hafta başındakine benzer
şekilde geri çekilmeler yaşanması halinde ise 1.400 ve 1.394 destek
seviyelerini takip edeceğiz.
Destekler: 1.400 / 1.394 / 1.387
Dirençler: 1.410 / 1.416 / 1.422

Endeks kayıplarını telafi etti. İngiltere
Sağlık Bakanı Matt Hancock'un korona
virüs mutasyona uğradığı ve mutasyona
uğramış
yeni
türün
daha
hızlı
yayılabildiğini açıklamasının ardından
haftaya küresel borsalarla birlikte sert
satışlarla başlayan BIST 100 endeksi,
haftanın ilk işlem gününü yüzde 2'ye yakın
eksiyle noktalamıştı. Haftanın ikinci işlem
gününde yurt dışı vadeli piyasalarda
satıcılı seyir sürerken endeks ise pozitif
ayrışarak günü yükselişle başladı ve gün
genelinde bu pozitif seyrini sürdürdü.
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 %1.70
yükselişle
1.558,25
seviyesinde
tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan kontrat gün içerisinde alıcılı seyretti ve günü
artıda noktaladı. Kontratta alımların sürmesi durumunda 1.562 ve 1.570
direnç seviyeleri söz konusu olabileceği gibi hafta başındakine benzer
şekilde geri çekilmeler yaşanması halinde ise 1.550 ve 1.543 destek
seviyelerini takip edeceğiz.
Destekler: 1.550 / 1.543 / 1.535
Dirençler: 1.562 / 1.575 / 1.582

Kontrat kayıplarını telafi etti. İngiltere
Sağlık Bakanı Matt Hancock'un korona
virüs mutasyona uğradığı ve mutasyona
uğramış
yeni
türün
daha
hızlı
yayılabildiğini açıklamasının ardından
haftaya küresel borsalarla birlikte sert
satışlarla başlayan yakın vadeli endeks
kontratı, haftanın ilk işlem gününü eksiyle
noktalamıştı. Haftanın ikinci işlem
gününde yurt dışı vadeli piyasalarda
satıcılı seyir sürerken kontrat ise pozitif
ayrışarak günü yükselişle başladı ve gün
genelinde bu pozitif seyrini sürdürdü.
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 %0.62
düşüşle 7.6390 seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne düşüşle başlayan kontrat gün içerisinde satıcılı bir seyir izledi ve
günü ekside noktaladı. Kontratta geri çekilmenin sürmesi durumunda
7.62 ve 7.60 destek seviyeleri test edilebileceği gibi yukarı yönlü
hareketler yaşanması durumunda ise 7.65 ve 7.68 direnç seviyelerini
takip edeceğiz.

Kurda TL'nin güçlü duruşu sürüyor.
Geçtiğimiz hafta içerisinde 7.85 TL pivot
seviyesinin altında kalıp, artan satış
baskısının etkisiyle geri çekildiğini
izlediğimiz
yakın
vadeli
dolar/TL
kontratında TL'nin güçlü duruşu sürüyor.
Perşembe günü merkez bankasının
yapacağı yılın son Para Piyasası Kurulu
toplantısı öncesinde piyasada oluşan
faiz artırımı beklentisi Türk Lirası'nı
yukarı yönlü desteklerken küresel bazda
yaşanan tepki alımları ile yeniden 90
seviyesinin üzerine çıkan Dolar endeksi
ise kontratta aşağı yönlü hareketi
sınırlandırıyor. Haftanın üçüncü işlem
gününde
piyasaları
etkileyebilecek
haber akışlarını ve bu haberlerin
fiyatlamalar üzerindeki etkilerini izlemeyi
sürdüreceğiz.

Destekler: 7.6200 / 7.6000 / 7.5800
Dirençler: 7.6500 / 7.6800 / 7.7000
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Günün Gelişmeleri:
Aralık ayı vadeli Altın kontratı, haftanın
ikinci işlem gününü %0.88 düşüşle
1.867,80 dolar seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan kontrat, gün içerisinde yükselişini korumayı
başaramadı ve günü ekside noktaladı. Kontratta yukarı yönlü hareketler
görmemiz durumunda 1875 ve 1882 direnç seviyeleri test edilebilir.
Yaşanılan geri çekilmenin sürmesi durumunda ise 1862 ve 1857 destek
seviyelerini takip edeceğiz.
Destekler: 1862 / 1857 / 1850
Dirençler: 1875 / 1882 / 1890

Hafta başında artan korona virüs
endişeleri ve ABD'nin 892 milyar
Dolarlık destek paketinde anlaşmaya
varması üzerine haftaya sert yükseliş
ile başlayan Ons Altın'ın gün içerisinde
takip edilen gelişmeler ve gözlenen kar
satışları sonucu kazançlarını geri
vererek
kayıplarını
derinleştirdiği
izlenmişti. Dün ise mutasyona uğrayan
yeni tip korona virüsü ve ABD'de
anlaşmaya varılan teşvik paketi değerli
metalde aşağı yönlü hareketleri
sınırlandırırken,
ABD
Dolar'ındaki
toparlanma sinyalleri ise değerli metali
aşağı yönlü baskıladı. Haftanın üçüncü
işlem
gününde
piyasaları
etkileyebilecek haber akışlarını ve bu
haberlerin
fiyatlamalar
üzerindeki
etkilerini izlemeyi sürdüreceğiz
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