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BORSA İSTANBUL’DA YÜKSELİŞ RALLİSİ SÜRECEK mi?
ABD Merkez Bankası'nın (FED), Aralık ayı toplantısına ait tutanaklar yayımlandı. Aralık ayı toplantısına ait tutanaklarında üyelerinin
çoğunun enflasyon risklerinin aşağı yönlü olduğu konusunda fikir belirttiği vurgulandı. Tüm üyelerin tahvil alımlarının hızının uygun olduğu
görüşünde birleştiği belirtilen tutanaklarda, vaka artışlarıyla birlikte ekonominin önümüzdeki aylarda yavaşlamasının beklendiği dile getirildi
ve bazı üyelerin kredi olanaklarının sona ermesinden kaynaklı risklere dikkat çektiği belirtildi.
Avrupa Birliği (AB), Avrupa İlaç Ajansının (EMA) Amerikan ilaç şirketi Moderna’nın yeni tip korona virüs (Kovid-19) aşısı için bugün verdiği
tavsiye kararını onayladı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından, Moderna'nın Kovid-19'a karşı
geliştirdiği aşıya onay verildiğini açıkladı. Moderna'nın AB’de onaylanan ikinci Kovid-19 aşısı olduğunu belirten Von der Leyen, "Avrupalılar
için güvenli ve etkili Kovid-19 aşıları sağlıyoruz. Avrupa, şimdiye kadar 2 milyar doz potansiyel aşıyı güvence altına aldı" ifadelerini kullandı.
EMA'nın Beşeri Tıbbi Ürünler Komitesi (CHMP), bugün Amerikan ilaç şirketi Moderna'nın Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşıya koşullu
pazarlama izni verilmesi yönünde tavsiye kararı almıştı. EMA, aşının yüzde 94,1 etkili olduğu, 18 yaş ve üzerindekilere de uygulanabileceği
yönünde görüşünü bildirmişti. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ise Moderna'nın geliştirdiği aşıya 19 Aralık'ta onay vermişti.
Euro Bölgesi hizmet sektörü PMI Endeksi Aralık ayında hafif toparlansa da daralmaya devam etti, artan vakalar nedeniyle getirilen ekstra
önlemlerin hizmet sektöründeki hasarı da artırması bekleniyor. Euro Bölgesi ekonomisinde hizmet sektörü 2020'nin son ayında önceki aya
kıyasla toparlanma işaretleri gösterse de daralmayı sürdürdü. IHS Markit nihai Hizmet PMI Endeksi 46.4'e yükseldi, ancak hala daralma
bölgesinde kaldı. Beklenti 47.3'tü. Endeksin 50'nin altında olması sektörde daralmaya işaret ediyor. İmalat sektöründeki güçlenme hizmet
sektörünü de destekledi. Bileşik PMI ise 45.3'ten 49.1'e yükseldi. IHS Markit Ekonomisti Chris Williamson pandemi için ülkelerin aldığı ek
önlemler nedeniyle hizmet sektöründe aktivitenin önceki gerçekleşmeden daha kötü geldiğini söyledi. Williamson daha kötü seviyelerin de
görülebileceğini ve ilk çeyrek büyümesinin de düşebileceğini belirtti.
Çin, ABD tarafından yasaklanan mobil uygulamaların geliştiricisi olan firmaların haklarını korumak için gerekli önlemleri alacağını duyurdu.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin merkezli sekiz mobil uygulamasını
yasaklamasının ardından, şirketlerin meşru haklarını korumak için gerekli önlemleri alacağını açıkladı. Beyaz Saray, Salı günü Ant
Group’un Alipay mobil ödeme uygulaması da dahil olmak üzere, "CamScanner, QQ Wallet, SHAREit, Tencent QQ, VMate, WeChat Pay
ve WPS Office" ismindeki sekiz yazılım uygulamasını yasaklayan karar metnini imzalamıştı. Bu kararla birlikte, Başkan Joe Biden’ın göreve
başlamasına iki hafta kala Washington ile Pekin arasındaki gerginlik tırmandı. Öte yandan Amerikan basınına yansıyan haberlerde, 20
Ocak'ta görev süresi dolacak olan Trump yönetiminin, bu tarihten önce ilgili uygulamaların yasaklanması için adım atacağı vurgulandı.
Salgın yılında Türkiye'de otomotiv pazarı %61 büyüdü. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 61,3
büyüyerek 772 bin 788 seviyesinde gerçekleşti. Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) verilerine göre Türkiye'de pazar yılı yüzde
61,3'lük artışla 772 bin 788 seviyesinde tamamladı. Böylelikle Türkiye'de son 3 yılın en yüksek satış rakamına imza atıldı. Otomobil satışları,
2020 yılında geçen yıla göre yüzde 57,6 oranında artarak 610 bin 109 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 77,2 artarak 162 bin
679 adede ulaştı. 2020'de satışlar artış ivmesine devam ederken 10 yıllık ortalama satış rakamlarının altında kaldı. ODD verilerine göre
Türkiye'de pazarda 10 yıllık ortalama 803 bin 210 olarak kaydedilmişti.
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Günün Gelişmeleri:
XU100 endeksi haftanın üçünü işlem
gününü %1.06 yükselişle 1.505,42
seviyesinde tamamladı. 34.6 milyar TL
işlem hacminin gerçekleştiği günde
bankacılık endeksi %3.15 yükselirken,
sanayi endeksi ise %0.78 değer
kazandı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan ve gün içerisinde de bu yükseliş seyrini
sürdüren endeks günü artıda noktaladı. Endekste yükselişin sürmesi
halinde 1.509 ve 1.515 direnç seviyeleri test edilebileceği gibi kar
satışlarına bağlı olarak olası geri çekilmeler görmemiz halinde ise 1.497
ve 1.490 destek seviyeleri görülebilir.
Destekler: 1.497 / 1.490 / 1.484
Dirençler: 1.509 / 1.515 / 1.522

Haftaya yükselişle başladıktan sonra
Salı gününe ABD'de ikinci tura kalan
Georgia seçimlerine ilişkin artan
endişelere bağlı olarak satıcılı başlayan
BIST 100 endeksi, geçtiğimiz Kasım ayı
başında başladığı yükselişini dünde
sürdürdü.
Endeksin
yükselişinde
bankacılık hisseleri ön plana çıkarken
bankacılık
sektörünün
pozitif
ayrışmasında ise küresel borsalarda
banka hisselerinde yaşanan alımlar
etkili oldu. Haftanın dördüncü işlem
gününde piyasaları etkileyebilecek
haber akışlarını ve bu haberlerin
fiyatlamalar üzerindeki etkilerini izlemeyi
sürdüreceğiz.
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Günün Gelişmeleri
Şubat ayı vadeli endeks 30 kontratı
haftanın üçüncü işlem gününü %1.29
yükselişle
1.674,75
seviyesinde
tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan ve gün içerisinde alıcılı seyreden kontrat günü
artıda noktaladı. Kontratta yükseliş hareketinin sürmesi halinde 1.685 ve
1.692 direnç seviyelerini takip edeceğiz. Satış baskısının artması ve geri
çekilmeler görmemiz durumunda ise kontratta 1.667 ve 1.660 destek
seviyeleri test edilebilir.
Destekler: 1.667 / 1.660 / 1.653
Dirençler: 1.685 / 1.692 / 1.700

Spot piyasaya paralel şekilde yılın ilk
işlem haftasına yükselişle başladıktan
sonra Salı günü ABD'de ikinci tura
kalan Georgia seçimlerine ilişkin artan
endişelere bağlı olarak özellikle ABD
vadeli piyalarında yaşanan satışlar ile
başlayan yakın vadeli endeks kontratı,
geçtiğimiz Kasım ayı başında başladığı
yükselişini dünde sürdürdü. Kontratın
yükselişinde bankacılık hisseleri ön
plana çıkarken bankacılık sektörünün
pozitif ayrışmasında ise küresel
borsalarda banka hisselerinde yaşanan
alımlar etkili oldu. Haftanın dördüncü
işlem
gününde
piyasaları
etkileyebilecek haber akışlarını ve bu
haberlerin
fiyatlamalar
üzerindeki
etkilerini izlemeyi sürdüreceğiz.
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Günün Gelişmeleri:
Ocak ayı vadeli USDTRY kontratı
haftanın üçüncü işlem gününü %1.56
düşüşle
7.3563
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 7.3250 ve 7.30 destek seviyelerini takip edeceğiz. Yaşanılan
geri çekilme sonrasında olası tepki alımları görmemiz durumunda ise
7.37 ve 7.40 direnç seviyeleri söz konusu olabilir.
Destekler: 7.3250 / 7.3000 / 7.2800

Küresel bazda dolar endeksinde
yaşanılan gerileme yılın ilk işlem
haftasında sürerken TCMB'nin son iki
PPK
toplantısında
yaptığı
faiz
artırımlarıyla değer kazanan TL'nin
güçlü duruşu da devam ediyor. Dolar
endeksinin Nisan 2018’den beri en
düşük seviyelerindeki hareketi devam
ederken dün ABD’de açıklanan Özel
Sektör Tarım Dışı İstihdam verisi Aralık
ayında 88 binlik artış beklentisine
karşın 123 bin azalış gösterdi. Cuma
günü açıklanacak olan Tarım Dışı
İstihdam veri setinin öncüsü kabul
edilen bu verinin beklentilerin altında
kalması
ABD
ekonomisinin
toparlanmasına
yönelik endişeleri
artırarak
Doların
zayıf
seyrinin
sürmesine neden olabilir.

Dirençler: 7.3700 / 7.4000 / 7.4200
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Günün Gelişmeleri:
Şubat ayı vadeli Altın kontratı, haftanın
üçüncü işlem gününü %1.02 düşüşle
1.926,50 seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan kontrat gün içerisinde ise satıcılı bir seyir izledi
ve günü ekside noktaladı. Kontratta geri çekilmenin sürmesi halinde
1920 ve 1912 destek seviyeleri test edilebilir. Kontratta yaşanılan geri
çekilme sonrasında tepki alımları görmemiz durumunda ise 1932 ve
1940 direnç seviyelerini takip edeceğiz.
Destekler: 1920 / 1912 / 1905
Dirençler: 1932 / 1940 / 1947

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 dün ABD’de
açıklanan Özel Sektör Tarım Dışı
İstihdam verisi Aralık ayında 88 binlik
artış beklentisine karşın 123 bin azalış
gösterdi. Cuma günü açıklanacak olan
Tarım Dışı İstihdam veri setinin öncüsü
kabul edilen bu verinin beklentilerin
altında kalması ABD ekonomisinin
toparlanmasına
yönelik
endişeleri
artırarak
Doların
zayıf
seyrinin
sürmesine ve Ons Altın’da yükselişe
neden olabilir. Haftanın dördüncü işlem
gününde
piyasaları
etkileyebilecek
haber akışlarını ve bu haberlerin
fiyatlamalar üzerindeki etkilerini izlemeyi
sürdüreceğiz.
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ISCTR: İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali bugün düzenlenen basın toplantısında Mart ayında görevi bırakacağını
açıkladı.
CMBTN payında 07/01/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut Açığa Satış Yasağına ilave olarak "Kredili İşlem
Yasağı" ve "Brüt Takas" önleyici tedbirleri uygulanacaktır. Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 05/02/2021'dir.
YESIL: Şirket esas sözleşmesinin 7. maddesinin vermiş olduğu yetkiye dayanarak 250.000.000 TL (İkiyüzellimilyon
Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 6.750.000 TL (altımilyonyediyüzellibin Türk Lirası) olan çıkarılmış
sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 243.250.000 nakit (bedelli) olarak (% 3.603,70 oranında)
artırılarak 250.000.000 TL (İkiyüzellimilyonTürk Lirası)'ye çıkarılmasına karar verilmiştir.
ULUUN: Yönetim kurulumuzun 05.01.2021 tarihli toplantısında, 84.500.000,00 TL olan mevcut ödenmiş
sermayemizin tamamı iç kaynaklardan bedelsiz olmak üzere %126 oranında artırılarak 190.470.000,00 TL'na
çıkartılması için Seri VII.128-1 nolu Pay Tebliği'nin 16.mddesinin 6.fıkrası gereğince 02.02.2021 tarihinde olağanüstü
genel kurul toplantısı yapılmasına karar verilmiştir.

