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PİYASALARDA RALLİ SÜRÜYOR
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,51 değer kazanarak günü 1.320,98 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa
göre 6,73 puan artarken, toplam işlem hacmi 37,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,60 değer kazanırken,
holding endeksi yüzde 0,23 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,82 ile metal eşya makine, en çok
kaybettiren ise yüzde 1,16 ile spor oldu.
Aktif rasyosu uygulaması kaldırıldı. Mayıs ayından bu yana uygulamada olan aktif rasyosu 31 Aralık tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılacak.
BDDK'dan yapılan açıklamaya göre aktif rasyosu hesaplanmasına son verilmesine ve buna ilişkin yukarıda yer verilen tüm Kurul
Kararlarının 31.12.2020 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmasına karar verildiği belirtildi.
ABD'de yeniden sayım süreci devam eden Pennsylvania'da Biden'ın kazandığı tescil edildi. Biden yaptığı yorumda seçimin bittiğini belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin 46. başkanı seçilen Joe Biden yönetimine geçiş için gerekli prosedürlerin başlatılması amacıyla ilgili
kuruma tavsiyede bulunduğunu bildirmişti. ABD'de federal kurumlar arasındaki organizasyon ve başkanlık geçiş işlemlerinden sorumlu
olan hükümete bağlı yarı özerk kurum Genel Hizmetler İdaresi (GSA) Başkanı Emily Murphy'e ülkesine bağlılığı için teşekkür eden Trump,
bugüne kadar Biden yönetimine geçiş süreci başlatılmadığı için Murphy'nin taciz ve tehditlere maruz kaldığını belirtti.
İngiltere kısıtlamaları esnetiyor. Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet
sitesine göre, dünya genelinde yeni tip korona virüs salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 59 milyon 515 bini aştı, virüs nedeniyle 1
milyon 402 bin 32 kişi ise yaşamını yitirdi. Dünyada ise ulusal karantina uygulayan ülkelerden İngiltere gelecek hafta bu kısıtlamayı
esneteceğini duyurdu. İngiltere Başbakanı Boris Johnson üç bölgeli kısıtlama tedbirinin ulusal karantinanın yerine uygulanacağını bildirdi.
Uzakdoğu ülkeleri ise tedbirleri sıkılaştırmayı değerlendiriyor. Hong Kong’da kapalı eğlence mekanlarında faaliyet durdurulacak, sosyal
mesafe tedbirleri sıkılaştırılacak.
Hazine 2 yıl sonra ilk kez 10 yıllık tahvil ihraç etti. Hazine'nin Temmuz 2018'den bu yana ilk kez gerçekleştirdiği 10 yıl vadeli tahvil ihracında
net satış 1,5 milyar TL olurken, ihalede bileşik faiz yüzde 12,32 olarak kaydedildi. 7 yıllık değişken faizli tahvil ihalesinde dönemsel faiz
yüzde 6,86’da oluştu. Öte yandan Hazine Eurobond ihracı için 3 kurum yetkilendirdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 yılı dış finansman
programı çerçevesinde Dolar cinsinden 2031 vadeli bir tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere bugün Goldman Sachs, HSBC ve Morgan
Stanley’e yetki verdiğini duyurdu.
ABD'de Tüketici Güveni, korona virüs salgınında vaka sayılarının yeniden artmasının Amerikalıların ekonomi ve iş piyasası beklentilerinde
düşüşe yol açmasıyla Kasım ayında üç ayın en düşük seviyesine geldi. Konferans Kurulu'nun endeksi Ekim ayında yukarı revize edilmiş
101,4 seviyesinden 96,1'e düştü. Beklenti göstergesi ise bu ay Temmuz ayından bu yana en yüksek 8,7 puan düşüşle 89,5'e geriledi.
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Günün Gelişmeleri:
XU100 endeksi haftanın ikinci işlem
gününü %0.51 yükselişle 1.320,98
seviyesinde tamamladı. 37.1 milyar TL
işlem hacminin gerçekleştiği günde
bankacılık endeksi %0.60 yükselirken,
sanayi endeksi ise %1.06 değer kazandı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan ve gün içerisinde dalgalı bir seyir izleyen endeks
günü artıda noktaladı. Endekste ana yükseliş hareketinin sürmesi halinde
1.327 ve 1.335 direnç seviyeleri test edilebilir. Dün yaşanılan geri
çekilmenin sürmesi halinde ise 1.315 ve 1.309 destek seviyelerini takip
edeceğiz.
Destekler: 1.315 / 1.309 / 1.300
Dirençler: 1.327 / 1.335 / 1.342

Haftanın ilk işlem gününde kar satışları
ile geri çekildiğini gördüğümüz BIST 100
endeksinde dün ise yükselişler yaşandı.
Endeksin yükselişinde Kasım ayı
genelinde olduğu gibi bankacılık hisseleri
ön
plana
çıkarken
bankacılık
hisselerinde yaşanan yükselişte ise
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurumu’nun Mayıs ayından bu yana
uygulamada olan aktif rasyosunu 31
Aralık
tarihi
itibariyle
yürürlükten
kaldıracağını açıklaması etkili olduğunu
gördük. 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 %0.75
yükselişle
1.483,50
seviyesinde
tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan ve gün içerisinde dalgalı bir seyir izleyen kontrat
günü artıda noktaladı. Kontratta ana yükseliş hareketinin sürmesi halinde
1.490 ve 1.496 direnç seviyelerini takip edeceğiz. Satış baskısının artması
ve geri çekilmeler görmemiz durumunda ise kontratta 1.475 ve 1.468
destek seviyeleri test edilebilir.
Destekler: 1.475 / 1.468 / 1.457
Dirençler: 1.490 / 1.496 / 1.504

Haftanın ilk işlem gününde kar satışları
ile geri çekildiğini gördüğümüz yakın
vadeli endeks kontratında dün ise
yükseliş gördük. Kontrattaki yükselişte
Kasım ayı genelinde olduğu gibi
bankacılık hisseleri ön plana çıkarken
bankacılık
hisselerinde
yaşanan
yükselişte ise Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurumu’nun Mayıs ayından
bu yana uygulamada olan aktif
rasyosunu 31 Aralık tarihi itibariyle
yürürlükten kaldıracağını açıklaması
etkili olduğunu gördük. Haftanın üçüncü
işlem
gününde
piyasaları
etkileyebilecek haber akışlarını ve bu
haberlerin
fiyatlamalar
üzerindeki
etkilerini izlemeyi sürdüreceğiz.
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Günün Gelişmeleri:
Kasım ayı vadeli USDTRY kontratı
haftanın ikinci işlem gününü %0.86
yükselişle
7.9580
seviyesinde
tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan ve gün içerisinde alıcılı seyreden kontrat günü
artıda noktaladı. Kontratta alımların sürmesi halinde 7.98 ve 8.00 direnç
seviyeleri söz konusu olabileceği gibi geçtiğimiz haftakine benzer şekilde
satış baskısının yeniden artması durumunda ise 7.9250 ve 7.90 destek
seviyelerini takip edeceğiz.
Destekler: 7.9250 / 7.9000 / 7.8700
Dirençler: 7.9800 / 8.0000 / 8.0200

Geçtiğimiz hafta genelinde TCMB faiz
kararının etkisiyle değer kazandığını
gördüğümüz TL’de değer kaybı sürüyor.
Yaşanılan tepki alımları ile geçtiğimiz
hafta ki kazanımlarının bir kısmını geri
veren Türk Lirası, dünü ise oldukça
hareketli geçirdi. Güne BDDK’nın Mayıs
ayından bu yana uygulamada olan aktif
rasyosunu 31 Aralık tarihi itibariyle
yürürlükten kaldıracağını açıklamasıyla
geri çekilerek başlayan kontrat, TBMM
Plan ve Bütçe Komisyonunda konuşan
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun
Doğu Akdeniz ile ilgili açıklamaları
sonrasında
ise
yükseliş
yaşadı.
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 Altın kontratı, haftanın
ikinci işlem gününü %1.86 düşüşle
1.806,50 dolar seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yatay başlayan kontrat gün içerisinde yaşadığı satışlar sonrasında
günü ekside noktaladı. Kontratta satış baskısının sürmesi halinde 1800
ve 1794 destek seviyeleri söz konusu olabilir. Dün yaşanılan satışlar
sonrasında kontratta tepki alımları görmemiz durumunda ise 1815 ve
1823 direnç seviyelerini takip edeceğiz.
Destekler: 1800 / 1794 / 1787
Dirençler: 1815 / 1823 / 1830

Geçtiğimiz hafta genelinde artan vaka
sayılarının neden olduğu endişelere ek
olarak, ABD on yıllık Tahvil faizlerindeki
gerileme Ons Altın’a destek olmayı
sürdürürken,
devam
eden
aşı
gelişmeleri ve Dolar çevresinde yukarı
yönlü hareketler yükselişi sınırlandıran
unsur olarak karşımıza çıkmıştı. Bu
haftanın ilk işlem gününden itibaren ise
ABD seçimlerinin yarattığı siyasi
belirsizliğin geride kalması ve aşı
çalışmalarıyla ilgili gelen haberler
değerli
matelde
satış
baskısı
oluşturuyor.
Haftanın üçüncü işlem gününde
piyasaları
etkileyebilecek
haber
akışlarını ve bu haberlerin fiyatlamalar
üzerindeki
etkilerini
izlemeyi
sürdüreceğiz
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YESIL payında 25/11/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağına" ilave olarak "Kredili İşlem
Yasağı" ve "Brüt Takas" önleyici tedbirleri uygulanacaktır. Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 24/02/2021'dir.
IZTAR payında 25/11/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "Tek Fiyat Yöntemiyle İşlem Görme", "Piyasa Emri ve
Piyasadan Limite Emir Giriş Yasağı" ve "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımının ve Emir Fiyat Kötüleştirmesinin
Yasaklanması" önleyici tedbirler uygulanacaktır. Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 24/02/2021'dir.
SAFKR payında 25/11/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağına" ilave olarak "Kredili
İşlem Yasağı" ve "Brüt Takas" önleyici tedbirleri uygulanacaktır. Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 24/12/2020'dir.
PRZMA paylarında 25/11/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 09/12/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna)
kadar brüt takas uygulanacaktır.

