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ENDEKSTE RİSK İŞTAHI İLE YÜKSELİŞ SÜRECEK mi?
Yılın son kabine toplantısı bugün yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek toplantıda, Kovid-19'la
mücadelede gelinen aşama, yerli aşı çalışmaları ve yurt dışından ithal edilen aşılara ilişkin takvimin ele alınması bekleniyor. Sağlık Bakanı
Fahrettin Koca'nın sunum yapması planlanan toplantıda, alınan tedbirlerin vaka sayılarına etkisi, yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı gibi
konuların da gündeme gelmesi bekleniyor. Başta İngiltere olmak üzere bazı ülkelerde görülen mutasyona uğramış korona virüs türü
dolayısıyla alınan tedbirlerin de gündeme geleceği tahmin edilen toplantıda, aşı yapılacak öncelikli gruplar ile buna ilişkin takvimin de
önemli gündem maddeleri arasında yer alacağı öngörülüyor. Görüşülecek konular arasında güvenlik ve dış politikaya ilişkin son
gelişmelerin de bulunması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son kabine toplantısının ardından Kovid-19'la mücadele kapsamında 31
Aralık-4 Ocak arasında sokağa çıkma kısıtlaması başta olmak üzere alınan yeni tedbir kararları ile esnafa yönelik destek paketini
açıklamıştı.
Avrupa Birliği, Kovid-19 aşı kampanyasına 27 Aralık itibariyle resmen başladı. Birliğin aşı programına göre 2021 yılının sonuna kadar
kıtadaki yetişkin nüfusun tamamının aşılanması öngörülüyor. Avrupa Birliği (AB), Noel'i takip eden hafta sonunda geniş aşılama
kampanyasına başladı. Kıtada Pazar günü başlayan Kovid-19 aşı programıyla 2021 yılı sonuna kadar yetişkin nüfusun tamamının
aşılanması planlanıyor. Alman biyoteknoloji şirketi Biontech'in ABD'li ilaç şirketi Pfizer ile birlikte geliştirdiği Kovid-19 aşısından AB
ülkelerine şimdiye kadar 12,5 milyon doz aşı tedarik edildi. 27 üyeye sahip birlik farklı şirketlerden 450 milyon doz aşı tedariki için
görüşmeleri tamamladı.
Öte yandan korona virüs mutasyonu İsveç ve İspanya'da da tespit edildi. İngiltere'de tespit edilen yeni tip korona virüsün (Kovid-19) daha
hızlı yayılan türüne İsveç'te de rastlandığı bildirildi. İsveç Sağlık Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Sörmland bölgesinde Kovid19'un mutasyona uğramış türünün İngiltere'den gelen bir kadında tespit edildiği ve bunun İsveç'te bilinen ilk vaka olduğu ifade edildi.
Biden'dan Trump'a Kovid-19 ekonomik destek paketini imzalaması çağrısı. Biden, yaptığı yazılı açıklamada, Trump'ın ekonomik destek
paketini imzalama sorumluluğundan kaçınmasının "yıkıcı sonuçları"nın olacağı uyarısında bulundu. Yaklaşık 10 milyon ABD'linin işsizlik
yardımı alamayacağına, birkaç gün içinde hükümet fonunun süresinin dolacağına ve orduda maaşların ödenmesinin riske gireceğine dikkati
çeken Biden, bir haftadan kısa sürede ise tahliye kararının süresinin dolacağı ve milyonlarca kişinin evlerinden çıkarılma riskiyle karşı
karşıya kalacağını ifade etti. Biden, ekonomik destek paketi gecikirse küçük iş yerlerinin ayakta kalamayacağını ve halkın doğrudan nakit
yardımı alamayacağını belirterek, Kovid-19 aşısı umut vadetmesine rağmen dağıtımı için de fona ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.
Çin ABD'den ithal bazı ürünlere yönelik gümrük vergisi muafiyetlerini bir yıl uzatacağını açıkladı. ABD ve Çin'in birinci aşama ticaret
anlaşmasına vardıklarını açıklamasını takiben Çin 2019 yılının Aralık ayında ABD'den ithal 6 kimyasal ve petrol ürününe yönelik gümrük
vergisi muafiyeti açıklamıştı. Çin Maliye Bakanlığı ABD'den ithal beyaz yağ ve gıdada kullanılabilen petrol mumu da dahil olmak üzere 6
ürüne yönelik gümrük vergisi muafiyetlerini bir yıl daha uzatacağını açıkladı.
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Günün Gelişmeleri:
XU100 endeksi haftanın son işlem gününü
açılış seviyesine oldukça yakın 1.426,03
seviyesinde tamamladı. 23.4 milyar TL
işlem hacminin gerçekleştiği günde
bankacılık endeksi %0.39 düşerken,
sanayi endeksi ise %0.10 değer kazandı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan endeks gün içerisinde dalgalı bir seyir izledi ve
günü açılış seviyesine oldukça yakın yatay noktaladı. Endekste ana
yükseliş hareketinin sürmesi halinde 1. 432 ve 1.440 direnç seviyeleri test
edilebilir. Direnç seviyelerinden gelebilecek olası satışlarla geri çekilmeler
görmemiz durumunda ise 1.420 ve 1.412 destek seviyelerini takip
edeceğiz.
Destekler: 1.420 / 1.412 / 1.405
Dirençler: 1.432 / 1.440 / 1.450

Geçtiğimiz haftaya korona virüsün
mutasyona uğradığı ve mutasyona
uğramış
yeni
türün
daha
hızlı
yayılabildiğini açıklaması ile sert satışlarla
başlayan BIST 100 endeksi, Salı
gününden itibaren ise yönünü yukarı
çevirdi. Endeksin Pazartesi gününden
sonraki yükselişinde merkez bankasının
faiz kararı etkili olurken TCMB yılın son
PPK toplantısında politika faizini piyasa
beklentisine paralel şekilde 200 baz puan
artırdı. Açıklanan faiz kararı ile bankacılık
hisseleri öncülüğünde pozitif ayrışan
endeks, yükselişine yılın son haftasında da
devam edebilir. Haftanın ilk 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 son işlem gününü %0.13 düşüşle
1.579 seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan kontrat gün içerisinde dalgalı bir seyir izledi ve
gün sonuna doğru gelen kar satışları sonrasında günü düşüşle noktaladı.
Kontratta ana yükselişin sürmesi halinde 1.586 ve 1.595 direnç seviyeleri
test edilebilir. Gelebilecek olası satışlarla geri çekilmeler görmemiz
durumunda ise 1.570 ve 1.562 destek seviyelerini takip edeceğiz.
Destekler: 1.570 / 1.562 / 1.556
Dirençler: 1.586 / 1.595 / 1.602

Vade sonu yaklaşan yakın vadeli endeks
kontratı, geçtiğimiz Pazartesi günü
korona virüsün mutasyona uğradığı
haberi sonrasında yurt dışı borsalarla ile
birlikte sert satışlar yaşayarak haftaya
başlamıştı. Pazartesi günü yaşanılan geri
çekilme sonrasında yönünü yukarı
çeviren kontratın yükselişinde merkez
bankasının yılın son PPK toplantısında
politika faizini piyasa beklentisine paralel
şekilde 200 baz puan artırması etkili oldu.
Açıklanan faiz kararı ile bankacılık
hisseleri öncülüğünde pozitif ayrışan
kontrat, yükselişine yılın son haftasında
da devam edebilir. Haftanın ilk 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 son işlem gününü %0.69
düşüşle 7.5349 seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne düşüşle başlayan kontrat gün içerisinde satıcılı seyrini sürdürdü ve
ekside noktaladı. Kontratta satış baskısının sürmesi durumunda 7.5150
ve 7.50 destek seviyeleri test edilebilir. Kontratta tepki alımları yaşanması
ile yükselişler görmemiz durumunda ise 7.55 ve 7.57 direnç seviyelerini
takip edeceğiz.
Destekler: 7.5150 / 7.5000 / 7.4800
Dirençler: 7.5500 / 7.5700 / 7.6000

Geçtiğimiz hafta başından beri merakla
beklenilen yılın son Para Piyasası
Kurulu toplantısında merkez bankası
politika faizini piyasa beklentisine
paralel şekilde 200 baz puan artırdı.
Açıklanan faiz kararı öncesinde oluşan
faiz
artırımı
beklentisiyle
değer
kazandığını
gördüğümüz
Türk
Lirası'nda değer kazanımı bu karala
birlikte hızlanırken açıklanan kararla
birlikte dolar/TL kurunda 7.54 TL'ye
kadar geri çekilme gördük. PPK karar
metninde ters dolarizasyon hedefine
yapılan vurgu ve sıkı para politikasının
süreceğinin altı çizilirken kurda ve
kontratta aşağı yönlü hareket yılın son
işlem haftasında da sürebilir. Haftanın
ilk
işlem
gününde
piyasaları
etkileyebilecek haber akışlarını ve bu
haberlerin
fiyatlamalar
üzerindeki
etkilerini izlemeyi sürdüreceğiz.
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Günün Gelişmeleri:
Aralık ayı vadeli Altın kontratı, haftanın
son işlem gününü %0.06 düşüşle
1.878,90 seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yatay başlayan kontrat, gün içerisinde de yatay diyebileceğimiz bir
seyir izledi ve günü azda olsa ekside noktaladı. Kontratta yükselişler
görmemiz halinde 1887 ve 1895 direnç seviyeleri test edilebilir. Yaşanılan
yatay seyir sonrasında olası geri çekilmeler görmemiz durumunda ise 1872
ve 1867 destek seviyelerini takip edeceğiz.
Destekler: 1872 / 1867 / 1860
Dirençler: 1887 / 1895 / 1905

Geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Donald
Trump'ın 900 milyar dolarlık mali teşvik
paketini imzalamaması, mutasyona
uğrayan korona virüsün neden olduğu
endişeler ve Noel tatili öncesi ABD
Dolar'ındaki zayıf görünüm Altın'da
yukarı yönlü hareketlerin hızlanmasına
neden olmuştu. Noel arifesi öncesi
ABD'de piyasaların yarım gün açık
olacak olması işlem hacimlerini sınırlı
tutarken, İngiltere ve Avrupa Birliği'nin
Brexit anlaşmasına yakın olduğuna
yönelik işaretler Ons Altın'a destek
sağlamaya devam etti. Noel tatili
sonrasında haftanın ilk işlem gününde
piyasaları
etkileyebilecek
haber
akışlarını ve bu haberlerin fiyatlamalar
üzerindeki etkilerini de izlemeyi
sürdüreceğiz.
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LINK: Şirketimizin ödenmiş sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 5.500.000,-TL'ndan
11.000.000,-TL'na artırılması için Sermaye Piyasası Kuruluna yapılan başvuru olumlu sonuçlanmıştır.
SKBNK: Bankamızın çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 702.000.000 Türk Lirası
arttırılarak 1.860.000.000 Türk Lirası'na çıkarılmasına ilişkin bedelli sermaye artırımının tamamlanması üzerine;
Bankamız Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 8'inci maddesinin ekte belirtildiği şekilde tadilinin onaylanması
amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
KFEIN : Şirketimiz üçüncü taraf bir banka ile 03.12.2020 - 02.12.2023 tarihleri arasında geçerli olmak üzere "KVKK
(Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) Projesi için Yazılım Tedariği Hizmeti" konulu sözleşme imzalamıştır. Sözleşme
hizmet tutarı 4.411.940 TL olup; 3 yıllık lisans, eğitim ve bakım destek hizmetlerini kapsamaktadır.

