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GÖZLER ABD YAPTIRIM KARARLARI ve SANAYİ ÜRETİMİ VERİSİNDE
ABD'de CAATSA yaptırımlarını içeren savunma bütçesi senatodan geçti. Türkiye'ye CAATSA yaptırımlarını da içeren Savunma Bütçesi
11'e karşı 79 oyla senatodan geçti. ABD Senatosu, savunma bütçesine 740 milyar dolar ayıran ve Başkan Donald Trump'ın "veto edeceğini"
söylediği Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) Tasarısı'nı kabul etti. Temsilciler Meclisinden üçte ikiden büyük oy çokluğuyla geçen
tasarı, Senatodan da aynı çoğunlukla geçtiği için Trump'ın vetosu geçersiz kılınabilecek. Tasarının nihai halinde, Savunma Bakanlığı
(Pentagon) için 635,5 milyar doları temel bütçe, 69 milyar doları savaş fonu olarak bilinen "Denizaşırı Muhtemel Operasyonlar Fonu", 8,9
milyar doları ise tasarının yetki alanları dışındaki savunmaya ilişkin harcamalar olmak üzere 713,4 milyar dolar bütçe ayrıldı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal, banka genel müdürleri ile toplantısının ikinci ayağını Perşembe günü
gerçekleştirmeye hazırlanıyor. İlk olarak göreve atandıktan hemen sonra 8 Kasım Pazar günü, Türkiye Bankalar Birliği Üyesi (TBB) ilk 10
banka genel müdürleri ile buluşan Ağbal'ın, 17 Aralık Perşembe günü TBB üyesi ilk 10 banka dışındaki banka genel müdürleri ile bir araya
geleceği öğrenildi. Perşembe günü saat 16.30'da yapılacak olan ve ilk toplantının devamı niteliğinde olduğu öğrenilen toplantıya Ağbal ile
TBB Başkanı Hüseyin Aydın'ın da katılacağı belirtilirken, toplantının amacının aktif büyüklüğüne göre, ilk 10 banka dışındaki banka genel
müdürleri ile sektörel değerlendirme ve fikir alışverişi olduğu kaydedildi.
ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) Pfizer Inc'in Kovid-19 aşısının kullanımına izin verdiğini ve ilk aşılamaların birkaç gün içinde beklendiğini,
bu durumun pandemiden kaynaklı olarak 295.000 kişinin hayatını kaybettiği bir ülkede bir dönüm noktası olduğunu söyledi. FDA, Pfizer'in
Alman ortağı BioNTech ile birlikte ürettiği ve hastalığı önlemede yüzde 95 etkili olduğu gösterilen aşı için acil kullanım izni verdi. Aşının 16
yaş ve üstü kişilere verilebileceği belirtilirken sağlık çalışanlarının ve uzun süreli bakım tesislerindeki yaşlıların, bu ay 2,9 milyon dozluk ilk
turun ana alıcıları olması bekleniyor. BioNTech İcra Kurulu Başkanı Uğur Şahin, aşının "Amerika Birleşik Devletleri'nde hayat kurtarmaya
yardımcı olacağını ve normalliğe dönüşü hızlandırabileceğini" söyledi.
Öte yandan ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu
ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği yeni tip korona virüs (Kovid-19) aşısının kullanımı konusunda tavsiyede
bulundu. CDC Tavsiye Kurulu yaptığı toplantıda, 16 yaş üzerindeki hastalarda Pfizer ve BioNTech'in aşısının kullanılması için tavsiye kararı
aldı. CDC Direktörü Robert Redfield'in de birkaç saat içinde Kurulun tavsiyesine uyarak aşının kullanımını onaylaması bekleniyor.
Avrupa Birliği ve İngiltere, Brexit görüşmelerinde fazla mesai yapıp devam etme kararı aldı. Londra ve Brüksel, İngiltere'nin bu ayın sonunda
Avrupa Birliği'nin yörüngesinden anlaşmasız çıkışını önlemek ve bir ticaret anlaşmasına varabilmek için önümüzdeki günlerde "fazladan
yol kat etmeyi" kabul ederek görüşmeleri uzatmak konusunda anlaştılar. İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve AB Komisyonu Başkanı
Ursula von der Leyen, müzakerecilere konuyla ilgili çıkmaza son vermenin bir yolunu bulmaları için Pazar gününe kadar süre vermişti.
Johnson ve von der Leyen Cuma günü anlaşmasız bir ayrılığın şu anda en olası sonuç olduğunu söylemişlerdi, ancak Pazar günü
müzakerecilere devam etmeleri için talimat verdiler.
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Günün Gelişmeleri:
XU100 endeksi haftanın son işlem gününü
%1.28 yükselişle 1.370,70 seviyesinde
tamamladı. 30,6 milyar TL işlem hacminin
gerçekleştiği günde bankacılık endeksi
%0.79 yükselirken, sanayi endeksi ise
%2.09 değer kazandı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan endeks gün içerisinde de bu hareketini
sürdürdü ve günü artıda noktaladı. Endekste yükselişin sürmesi halinde
1.375 ve 1.382 direnç seviyeleri test edilebilir. Direnç seviyelerinden
gelebilecek olası satışlarla geri çekilmeler görmemiz durumunda ise
1.365 ve 1.360 destek seviyelerini takip edeceğiz.
Destekler: 1.365 / 1.360 / 1.353
Dirençler: 1.375 / 1.382 / 1.390

Endeks haftayı tarihi zirvesini görerek
noktaladı. Geçtiğimiz haftaya yatay
hareket ederek başlayan BIST 100
endeksi, Salı günü yönünü yukarı çevirdi
ve haftanın tamamında alıcını seyrini
korudu. Hafta içerisinde yurt dışı borsalara
göre pozitif ayrıştığını gördüğümüz
endeksin bu olumlu seyrinde Hazine ve
Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın piyasa güven
veren açıklamaları ile Perşembe ve Cuma
günü gerçekleşen Avrupa Birliği liderler
zirvesinde Türkiye ekonomisine yönelik
yaptırım kararının çıkmaması etkili oldu.
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 %1.69
yükselişle 1.532 seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan kontrat gün içerisinde de bu hareketini
sürdürdü ve günü artıda noktaladı. Kontratta yükselişin sürmesi halinde
1.538 ve 1.545 direnç seviyeleri test edilebilir. Direnç seviyelerinden
gelebilecek olası satışlarla geri çekilmeler görmemiz durumunda ise
1.525 ve 1.518 destek seviyelerini takip edeceğiz.
Destekler: 1.525 / 1.518 / 1.510
Dirençler: 1.538 / 1.545 / 1.552

Kontrat yükselişine devam ediyor.
Geçtiğimiz haftaya yatay hareket ederek
başlayan yakın vadeli endeks kontratında
Salı günü başlayan alıcılı seyir hafta
genelinde sürdü. Yurt dışı borsalardaki
karışık görünüme rağmen Hazine ve
Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın piyasa güven
veren açıklamaları ile pozitif ayrışan
kontrat, Perşembe ve Cuma günü
gerçekleşen Avrupa Birliği liderler
zirvesinde Türkiye ekonomisine yaptırım
kararlarının çıkmaması beklentisinde
destek buldu. Öte yandan Perşembe
günü TÜİK tarafından açıklanan işsizlik
oranının
Eylül
döneminde
piyasa
beklentisinden iyi gelmesi de kontratı
destekledi. 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 %0.43
düşüşle 7.8887 seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan kontrat gün içerisinde dalgalı bir seyir
izledikten sonra ve günü ekside noktaladı. Kontratta satış baskısı
görmemiz durumunda 7.86 ve 7.84 destek seviyeleri test edilebilir.
Kontratta alımları yaşanması durumunda ise 7.90 ve 7.92 direnç
seviyelerini takip edeceğiz.
Destekler: 7.8600 / 7.8400 / 7.8200

Geçtiğimiz hafta genelinde 7.85 TL ile
7.90 TL arasında yatay seyreden yakın
vadeli Dolar/TL kontratının haftanın son
iki işlem gününde yükseliş çabası
içerisinde olduğunu gördük. Eylül
dönemine ilişkin işsizlik rakamları ile
başladığımız haftanın dördüncü işlem
gününde Türkiye İstatistik Kurumu
tarafından açıklanan işsizlik oranı Eylül
döneminde piyasa beklentisinin altında
kalırken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın
Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirve'sinin
sonucuna yönelik açıklamaları ile
kontratta yukarı yönlü hareketler
gördük. Haftanın ilk işlem gününde
piyasaları
etkileyebilecek
haber
akışlarını ve bu haberlerin fiyatlamalar
üzerindeki
etkilerini
izlemeyi
sürdüreceğiz.

Dirençler: 7.9000 / 7.9200 / 7.9500
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Günün Gelişmeleri:
Aralık ayı vadeli Altın kontratı, haftanın
son işlem gününü %0.24 düşüşle
1.841,80 seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan kontrat, gün içerisinde yükselişini korumayı
başaramadı ve günü ekside noktaladı. Kontratta yukarı yönlü hareketin
sürmesi halinde 1846 ve 1853 direnç seviyeleri test edilebilir. Yaşanılan
alımlar sonrasında kontratta olası geri çekilmeler görmemiz durumunda ise
1835 ve 1827 destek seviyelerini takip edeceğiz.
Destekler: 1835 / 1827 / 1820
Dirençler: 1846 / 1853 / 1860

Geçtiğimiz
hafta
Çarşamba
ve
Perşembe
günü
Ons
Altın’da
gördüğümüz geri çekilme, haftanın son
işlem gününde yerini yatay seyre
bıraktı. Hafta başında aşı gelişmeleri ve
ABD ile Çin arasında süren gerginlik
sonrası haftaya yükseliş ivmesi ile
başlayan Ons Altın ve yakın vadeli Ons
Altın kontratı, ABD'de teşvik paketine
ilişkin
atılan
olumlu
adımların
piyasalarda enflasyon artışı beklentileri
oluşturması sonrasında ise gerilemişti.
Kontratta yaşanılan geri çekilmeler
sonrasında haftanın ilk işlem gününde
tepki alımları görebileceğimiz gibi
piyasaları
etkileyebilecek
haber
akışlarını ve bu haberlerin fiyatlamalar
üzerindeki etkilerini de izlemeyi
sürdüreceğiz.
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UMPAS payında 14/12/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "İnternetten Emir İletiminin Kısıtlanması", "Emir İptalinin,
Emir Miktar Azaltımının ve Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" ve "Piyasa Emri ile Piyasadan Limite Emir
Girişinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır. Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 12/03/2021'dir.
SEYKM payında 14/12/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Tek Fiyat İşlem Yöntemi", "Emir İptalinin, Emir Miktar
Azaltımının ve Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" ve "Piyasa Emri ile Piyasadan Limite Emir Girişinin
Kısıtlanması" önleyici tedbirler uygulanacaktır. Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 13/01/2021'dir.
SILVR payında 14/12/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut Açığa Satış Yasağına ilave olarak "Kredili İşlem
Yasağı", "Brüt Takas", "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımı ile Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" ve "Piyasa
Emri ve Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır. Tedbirlerin uygulanacağı son
tarih 13/01/2021'dir.

