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GÖZLER İKİNCİ GEORGİA SEÇİMLERİNDE
ABD, Georgia seçimlerine kilitlendi. ABD’de gözler Senato’daki çoğunluğu belirleyecek olan Georgia seçimlerine çevrildi. Seçimler
öncesinde Başkan Donald Trump, Başkan Yardımcısı Mike Pence, seçilmiş başkan Joe Biden ve seçilmiş başkan yardımcısı Kamala
Harris eyalete giderek adaylara destek verdi. ABD'de 3 Kasım 2020'de yapılan başkanlık ve Senato seçimlerinde, hiçbir adayın yüzde
50'yi geçememesi nedeniyle ikinci tura kalan Georgia seçimleri, 5 Ocak'ta yapılacak. 3 Kasım'daki seçimlerde netleşen eyaletlerde koltuk
dağılımı 100 sandalyeli Senato'da, 50 Cumhuriyetçiye karşı 48 Demokrat dengesinde kaldı. Georgia'daki seçimlerde bir koltuğu bile
almaları durumunda Cumhuriyetçiler, Senato'daki çoğunluğunu korumuş olacak. Senato'yu Cumhuriyetçilerin kontrol etmesi Demokrat
Başkan Joe Biden'ın politikalarını hayata geçirmesini zorlaştıracak.
TCMB enflasyonda temel mallara dikkat çekti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Aralık ayına ilişkin aylık fiyat gelişmeleri
değerlendirmesini yayımladı. TCMB'nin yayımladığı aylık fiyat gelişmeleri değerlendirmesinde yıllık enflasyondaki artışın ana
belirleyicisinin temel mallar olduğu, dayanıklı mal ve giyim gruplarındaki ayrışmanın sürdüğü ifade edildi. Değerlendirmede tarımsal emtia
fiyatlarındaki gelişmelerin de etkisiyle fiyatların artış eğilimini sürdürdüğü vurgulandı. TCMB'nin yayımladığı aylık fiyat gelişmeleri
değerlendirmesinde yıllık enflasyondaki artışın ana belirleyicisinin temel mallar olduğu, dayanıklı mal ve giyim gruplarındaki ayrışmanın
sürdüğü belirtildi.
İngiltere, üçüncü karantina uygulamasında zorlanan işletmeler için 4.6 milyar sterlin tutarında destek paketi açıkladı. İngiltere Maliye
Bakanı Rishi Sunak perakende, otelcilik ve eğlence sektöründeki şirketlerin 2021'in ilk aylarını geçirmelerine destek olmak için 9 bin
sterline kadar bir kerelik yeni hibe talep edebileceklerini açıkladı. Başbakan Boris Johnson, ilk İngiltere'de tespit edilen yüksek bulaşıcılığa
sahip yeni mutant virüsün çok hızlı yayıldığını belirterek, Pazartesi günü geç saatlerde karantina önlemini duyurdu. Sunak, "Bu, işletmelerin
gelecek ayları atlatmasını ve pozisyonların korunmasını sağlayacak. Böylece işletmelerin yeniden açılması mümkün olduğunda çalışanlar
işe dönmeye hazır olacak" dedi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre finansal kesim dışındaki şirketlerin döviz pozisyonu açığı Ekim 2020 itibariyle 157,2
milyar dolara geriledi. Böylelikle Nisan 2013'ten bu yana döviz pozisyonu açığında en düşük seviye kaydedildi. Reel sektör şirketlerinin
Döviz pozisyonu açığı Ekim ayında da düşüşünü sürdürdü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre Ekim itibariyle
şirketlerin döviz pozisyonu açığı 157,2 milyar dolara geriledi. Böylelikle döviz pozisyonu açığında yaklaşık 8 yılın en düşük seviyesi
kaydedildi. Ekim'de varlıklar bir önceki aya göre 8,03 milyar dolar artarken, yükümlülükler 3,04 milyar dolar artış kaydetti.
ABD'de ISM imalat endeksi Aralık 2020'de beklentiyi aştı. Ağustos 2018'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaşan ve 8 ay art
arda artış gösteren veriye ilişkin piyasa beklentisi, 56,6 değerini alması yönündeydi. ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat
endeksi, geçen yıl aralıkta beklentileri geride bırakarak aylık 3,2 puan artarak 60,7'ye yükseldi ve Ağustos 2018'den bu yana kaydedilen
en yüksek seviyeye ulaştı.
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Günün Gelişmeleri:
XU100 endeksi haftanın ikinci işlem
gününü
%0.39
düşüşle
1.489,56
seviyesinde tamamladı. 42.3 milyar TL
işlem hacminin gerçekleştiği günde
bankacılık endeksi %1.30 düşerken,
sanayi endeksi ise %0.08 değer kaybetti.

Teknik Analiz:
Güne yatay başlayan endeks gün içerisinde dalgalı bir seyir izledi ve
günü ekside noktaladı. Endekste ana yükseliş hareketinin sürmesi
durumunda 1.494 ve 1.500 direnç seviyelerini takip edeceğiz. Yükseliş
sonrasında endekste olası geri çekilmeler yaşanması durumunda ise
1.484 ve 1.476 destek seviyeleri söz konusu olabilir.

ABD’de ikinci tura kalan Georgia
seçimlerine ilişkin artan endişelere bağlı
olarak ABD borsalarında yaşanan geri
çekilme sonrasında haftanın ikinci işlem
gününe satıcılı başlangıç yapan BIST 100
endeksi, günün devamında gelen tepki
alımları ile yönünü tekrar yukarı çevirdi ve
tarihi zirvesini 1.506 puanın üzerine
taşıdı. Endeksteki pozitif seyirde özellikle
ABD
vadeli
piyasalarındaki
tepki
alımlarının etkili olduğu görülürken gün
içerisinde endeksteki oynaklık da devam
etti. Haftanın üçüncü işlem gününde
fiyatlamaları
etkileyebilecek
haber
akışlarını yakından izlemeyi sürdüreceğiz.

Destekler: 1.484 / 1.476 / 1.470
Dirençler: 1.494 / 1.500 / 1.507
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Günün Gelişmeleri
Şubat ayı vadeli endeks 30 kontratı
haftanın ikinci işlem gününü %0.76
düşüşle
1.662,75
seviyesinde
tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne düşüşle başlayan yakın vadeli endeks kontratı gün içerisinde
dalgalı bir seyir izledi ve günü ekside noktaladı. Kontratta ana yükseliş
hareketinin sürmesi durumunda 1.670 ve 1.676 direnç seviyelerini takip
edeceğiz. Yükseliş sonrasında kontratta olası geri çekilmeler yaşanması
durumunda ise 1.656 ve 1.650 destek seviyeleri söz konusu olabilir.
Destekler: 1.656 / 1.650 / 1.643
Dirençler: 1.670 / 1.676 / 1.682

ABD’de ikinci tura kalan Georgia
seçimlerine ilişkin artan endişelere bağlı
olarak ABD vadeli borsalarında yaşanan
geri çekilme sonrasında haftanın ikinci
işlem gününe satıcılı başlangıç yapan
yakın vadeli endeks kontratı, gün
içerisinde dalgalı bir seyir izledi.
Kontrattaki pozitif seyirde özellikle ABD
vadeli piyasalarındaki tepki alımlarının
etkili olurken Georgia seçimlerinden
gelecek sonuçlara ve bu sonuçlara
yönelik açıklamalara bağlı olarak
oynaklığın artığını görebiliriz. Haftanın
üçüncü işlem gününde fiyatlamaları
etkileyebilecek haber akışlarını ve bu
haberlerin
fiyatlamalar
üzerindeki
etkilerini izlemeyi sürdüreceğiz.
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Günün Gelişmeleri:
Ocak ayı vadeli USDTRY kontratı
haftanın ikinci işlem gününü %0.42
düşüşle 7.4701 seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne düşüşle başlayan kontrat gün içerisinde satıcılı seyrini sürdürdü
ve günü ekside noktaladı. Kontratta satış baskısı ile geri çekilmenin
sürmesi durumunda 7.45 ve 7.43 destek seviyelerini takip edeceğiz.
Yaşanılan geri çekilme sonrasında olası tepki alımları görmemiz
durumunda ise 7.50 ve 7.52 direnç seviyeleri söz konusu olabilir.
Destekler: 7.4500 / 7.4300 / 7.4000
Dirençler: 7.5000 / 7.5200 / 7.5500

Aralık ayı içerisinde küresel bazda dolar
endeksinde yaşanılan gerilemeye ek
olarak
TCMB'nin
yaptığı
faiz
artırımlarıyla TL'nin de dolara karşı
değer kazandığı takip edilmişti. Türk
Lirası'ndaki güçlü duruş yeni yılda da
sürerken dolar endeksinin de 90
seviyesinin altındaki seyri de devam
ediyor. Haftanın ilk işlem gününde TÜİK
tarafından açıklanan enflasyon verilerine
göre enflasyon yılın son ayında aylık
bazda yüzde 1,25 oranında artarken
2020 yılındaki yıllık enflasyon ise yüzde
14,60 oldu. Öte yandan ABD’de ikinci
tura kalan Georgia seçimlerine ilişkin
artan endişelere bağlı olarak dolarda
tepki yükselişi takip edildi. Haftanın
üçüncü işlem gününde piyasaları
etkileyebilecek haber akışlarını ve bu
haberlerin
fiyatlamalar
üzerindeki
etkilerini izlemeyi sürdüreceğiz.
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Günün Gelişmeleri:
Şubat ayı vadeli Altın kontratı, haftanın
ikinci işlem gününü %0.68 yükselişle
1.954 dolar seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan kontrat gün içerisinde de alıcılı seyrini sürdürdü
ve günü artıda noktaladı. Kontratta yukarı yönlü hareketin sürmesi
halinde 1960 ve 1967 direnç seviyeleri test edilebilir. Direnç
seviyelerinden gelebilecek olası geri çekilmeler durumunda ise 1945 ve
1937 destek seviyelerini takip edeceğiz.
Destekler: 1945 / 1937 / 1930
Dirençler: 1960 / 1967 / 1975

Haftanın ilk işlem gününde ABD
Dolar'ındaki zayıf görünüm ve ABD'de
daha sert korona virüs kısıtlamalarına
yönelik spekülasyonlar Ons Altın'da
yükseliş ivmesinin hız kazanmasına
neden olmuştu. Dün ise ABD ISM
İmalat PMI endeksi Aralık 2020'de
beklentiyi aşarak Ağustos 2018'den bu
yana kaydedilen en yüksek seviyeye
ulaştı. ABD Dolar'ındaki zayıflık ve
artan vaka sayılarının neden olduğu
endişeler değerli metalde 1940 Dolar
seviyesi
üzerinde
kalıcılığın
sağlanmasına neden oluyor. Olası
iyimserlik dünkü kazançların ardından
değerli metalde kar satışları söz konusu
olabilir. Haftanın üçüncü işlem gününde
piyasaları
etkileyebilecek
haber
akışlarını ve bu haberlerin fiyatlamalar
üzerindeki
etkilerini
izlemeyi
sürdüreceğiz.
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KFEIN: Şirketimiz üçüncü taraf bir banka ile 01/01/2021 - 31/12/2021 tarihleri arasında geçerli olmak üzere "KVKK
(Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) Projesi için Yazılım Tedariği ve Hizmeti" konulu sözleşme imzalamıştır.
Sözleşme hizmet tutarı 662.750 USD Lisans + 2.050.000 TL implementasyon bedelini kapsamaktadır.
GUBRF ve BRYAT payları 06/01/2021 tarihinden (seans başından) itibaren 20/01/2021 tarihine (seans sonuna)
kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
ORGE: İstanbul metroları M9 ve M3 uzatma hatları projeleri elektrik işlerine ilişkin sözleşmeyi imzaladı.
AKBNK: 2021 yılında TL kredilerinde yüzde 20 civarında büyüme bekliyor. Bankanın diğer beklentileri şu şekilde
oluştu:
Kaldıraç > 8x
Özsermaye Karlılığı Orta 10%’lu seviye
Net Faiz Marjı (swap düzeltilmiş) 20-30 baz puan daralma
Net Ücret ve Komisyon Artışı Yüksek 10%’lu seviye
Operasyonel Giderler Artışı Orta 10%’lu seviye
Operasyonel Giderler/ Gelirler (1) <34%
Takipteki Krediler Oranı (2) <6%
Net Kredi Maliyeti (kur etkisi dahil) <200 baz puan
(1) Operasyonel Gider/Gelir hesaplamasında 1&2 Grup kredi karşılıklarıyla ilgili uzun YP pozisyonundan
kaynaklanan kambiyo karı, LYY ile ilgili uzun YP pozisyonundan kaynaklanan kambiyo karı hariçtir.
(2) Takipteki kredilerden potansiyel iptal & satışı içermektedir.

