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TCMB’NİN ENFLASYON VURGUSU TL VARLIKLARDA GÜVENİ ARTIRACAK mı?
Fed, federal fonlama faizinde değişiklik yapmadı. ABD Merkez Bankası (Fed), beklentilere paralel olarak federal fonlama faizinde değişiklik
yapmadı ve yüzde 0 - 0.25 hedef bandında bıraktı. Fed, 15-16 Eylül tarihli toplantısında ABD ekonomisinin pandemiden kaynaklı sorunlara
karşı toparlanmasına yardımcı olmak için faizleri en azından 2023 yılına kadar sabit tutacağının sinyalini vermiş 4-5 Kasım tarihli
toplantısında da aynı politikayı sürdürmüş ve faiz değiştirmemişti. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Fed'in faiz kararı
sonrasında basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Son aylarda ekonomik toparlanmanın hızı yavaşladı" dedi. Jerome Powell,
"Toparlanma genel olarak beklenenden hızlı oldu. İşsizlik oranı Kasım'da yüksek kalmaya devam etti. Fed, ekonomiye güçlü destek
sağlamayı hedefliyor. Hizmetlerde harcamalar zayıf kalırken dayanıklı mallarda güçlü seyretti. Enflasyonun bir süre yüzde 2'nin üzerinde
seyretmesine izin vereceğiz" ifadelerini kullandı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, 2021 Para ve Kur Politikası metninin sunumunda sıkı para politikası ve
enflasyonla mücadele vurgusu yaptı. Ağbal, "Enflasyona ilişkin yukarı yönlü riskler 2021 yılında para politikasının sıkı ve kararlı bir duruş
sergilemesini zorunlu kılmaktadır. Gerekirse parasal duruşumuzu daha da sıkılaştıracağız" ifadelerini kullandı. Banka olarak enflasyonu
düşürmekte kararlı olduklarının altını çizen Ağbal, “Ekonomik faaliyet 3. çeyrekte iç talep kaynaklı belirgin toparlanma kaydetti. Hızlı parasal
genişlemenin gecikmeli etkileriyle, ekonomide ısınmanın son çeyrekte belirginleştiği görülmektedir. ÜFE'deki yükseliş eğilimi, TÜFE
üzerinde maliyet baskılarını artırdı” dedi. Naci Ağbal’ın açıklamalarının ardından kurda 7.80 altında bir eğilimin oluştuğu gözleniyor.
ABD’nin Seçilmiş Başkanı Joe Biden, Demokratların başkan adayı olmak için yarıştığı Pete Buttigieg’i Ulaştırma Bakanlığı için aday
gösterdi. Buttigieg, Amerikan tarihindeki ilk eşcinsel Başkan aday adayı ve eyalet ön seçimlerini kazanan en genç isim olmuştu. Joe Biden
yaptığı açıklamada “Pete Buttigieg bir vatansever ve ülke olarak en iyisini yapabileceğimizi söyleyen bir problem çözücü. Onu Ulaştırma
Bakanı olarak aday gösteriyorum çünkü bu görev bir sürü kesişen zorluğu ve fırsatı içerisinde barındırıyor” dedi. Pete Buttigieg South
Bend, Indiana’nın Belediye Başkanı olarak 8 yıl görev yaptı.
Euro Bölgesi'nde öncü bileşik PMI Endeksi Aralık ayında beklentiden iyi gerçekleşse de daralmayı sürdürdü. Korona virüste ikinci dalga
ve karantina önlemleri Euro Bölgesi ekonomisinde daralmanın sürmesinde etkili oldu. IHS Markit bileşik PMI Kasım'da 6 ayın en düşük
seviyesine olan 45.3'ten 49.8'e yükseldi, endeksin 50'nin altında değer alması ekonomik aktivitede daralmaya işaret ediyor. İmalat PMI
Endeksi de 53.8'den 55.5'e yükseldi. Beklenti 53'tü. IHS Markit Kıdemli Ekonomisti Chris Williamson bölge ekonomisinin Aralık'ta daha iyi
performans gösterdiğini belirterek 'yılın son çeyreğindeki düşüşün pandeminin başladığı döneme göre daha yumuşak olacağı
görüşündeyiz' yorumunu yaptı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ekim ayına ilişkin konut fiyat endeksini açıkladı. Buna göre konut fiyatları yüzde 29.2 arttı. Böylelikle
endeks tarihinin en hızlı aylık artışı kaydedildi. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,2 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak
yüzde 15,5 oranında artış gösterdi. Öte yandan yine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayınlanan Ekim 2020
dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmelerine göre özel sektörün ekim ayı itibarıyla yurt dışından sağladığı
kısa vadeli kredi borcu 7,9 milyar dolar, uzun vadeli kredi borcu 161,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.
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Günün Gelişmeleri:
XU100 endeksi haftanın üçünü işlem
gününü %0.21 düşüşle 1.392,45
seviyesinde tamamladı. 33.8 milyar TL
işlem hacminin gerçekleştiği günde
bankacılık endeksi %0.34 düşerken,
sanayi endeksi ise %0.51 değer kaybetti.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan endeks, gün içerisinde bu yükselişini
koruyamadı ve günü ekside noktaladı. Endekste ana yükselişin sürmesi
halinde 1.400 ve 1.410 direnç seviyeleri test edilebileceği gibi kar
satışlarına bağlı olarak olası geri çekilmeler görmemiz halinde ise 1.385
ve 1.378 destek seviyeleri görülebilir.
Destekler: 1.385 / 1.378 / 1.370
Dirençler: 1.400 / 1.410 / 1.416

Geçtiğimiz hafta içerisinde başladığı
yükseliş hareketine devam eden BIST
100 endeksi Pazartesi gününü 1.395
puan ile tüm zamanların en yüksek
kapanışını yaptıktan sonra dün de tarihi
zirvesini 1.409 puanın üzerine taşıdı.
Güne yurt dışı borsalardaki pozitif seyre
paralel şekilde yükselişle başlayan
endeks, gün içerisinde “2021 Yılında
Para ve Kur Politikası” sunumunda
konuşan Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası
Başkanı
Naci
Ağbal’ın
açıklamalarında da destek buldu.
Haftanın dördüncü 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 üçüncü işlem gününü %0.02
düşüşle
1.552,50
seviyesinde
tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan kontrat, gün içerisinde bu yükselişini
koruyamadı ve günü ekside noktaladı. Kontratta ana yükseliş hareketinin
sürmesi halinde 1.558 ve 1.565 direnç seviyelerini takip edeceğiz. Satış
baskısının artması ve geri çekilmeler görmemiz durumunda ise kontratta
1.547 ve 1.542 destek seviyeleri test edilebilir.
Destekler: 1.547 / 1.542 / 1.535
Dirençler: 1.558 / 1.565 / 1.570

Geçtiğimiz hafta içerisinde başladığı
yükseliş hareketine devam eden yakın
vadeli endeks kontratı, yurt dışı
borsalardaki pozitif seyre paralel
şekilde yükselişle başladığı haftanın
üçüncü işlem gününü gelen kar
satışları
sonucunda
gerileyerek
kapadı. Dün kontratta yaşanılan
yükselişte “2021 Yılında Para ve Kur
Politikası”
sunumunda
konuşan
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Başkanı Naci Ağbal’ın açıklamalarının
da etkili olduğunu gördük. Haftanın
dördüncü 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 üçüncü işlem gününü %0.41
düşüşle
7.8453
seviyesinde
tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yatay başlayan kontrat gün içerisinde genel olarak satıcılı bir seyir
izledi ve günü ekside noktaladı. Kontratta olası yukarı yönlü hareketler
görmemiz durumunda 7.86 ve 7.88 direnç seviyeleri söz konusu
olabileceği gibi satış baskısının yeniden artması durumunda ise 7.82 ve
7.80 destek seviyelerini takip edeceğiz.
Destekler: 7.8200 / 7.8000 / 7.7800

Haftaya 7.85 TL’den başladıktan sonra
7.90 TL’nin üzerini test eden ancak bu
seviye üzerinde kalıcılık sağlayamayan
dolar/TL kuru, haftanın ikinci işlem
gününe ABD’nin Türkiye'ye yönelik
olarak S-400 sistemleri nedeniyle
yaptırım kararı almasına rağmen aşağı
yönlü hareketini sürdürmüştü. Dün ise
“2021 Yılında Para ve Kur Politikası”
sunumunda
açıklamalarını
takip
ettiğimiz Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın
“Gerekirse parasal duruşumuzu daha
da sıkılaştıracağız” vurgusu TL’ye
değer kazandırdı. Haftanın dördüncü
işlem
gününde
piyasaları
etkileyebilecek haber akışlarını ve bu
haberlerin
fiyatlamalar
üzerindeki
etkilerini izlemeyi sürdüreceğiz.

Dirençler: 7.8600 / 7.8800 / 7.9000
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Günün Gelişmeleri:
Aralık ayı vadeli Altın kontratı, haftanın
üçüncü işlem gününü %0.45 yükselişle
1.862,35 seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan kontrat gün içerisinde dalgalı bir seyir izledi ve
günü artıda noktaladı. Kontratta geri çekilme görmemiz halinde 1855 ve
1847 destek seviyeleri test edilebilir. Kontratta dünkü dalgalı seyir
sonrasında tepki alımlarının sürmesi durumunda ise 1868 ve 1875 direnç
seviyelerini takip edeceğiz.
Destekler: 1855 / 1847 / 1840
Dirençler: 1868 / 1875 / 1882

Geçtiğimiz gün devam eden virüs
endişelerinin
aşı
iyimserliğini
gölgelemesi ve ABD'de Seçiciler
Kurulunun Joe Biden'in başkanlığını
onaylamasına ek olarak, teşvik paketi
beklentileri değerli metalde tepki
alımlarına neden olmuştu. Dün ise takip
edilen gelişmelere ve gerçekleşecek
olan yılın son FOMC toplantısı
sonrasında Dolar çevresindeki zayıflık
zaman zaman değerli metale yükselişin
hızlanmasına
neden
olurken,
piyasalardaki aşı iyimserliği ve risk
iştahındaki talep yukarı yönlü hareketleri
sınırlandırıyor.
Açıklanan
FOMC
tutanakları
sonrasında
haftanın
dördüncü işlem gününde kontratta
oynaklık artabileceği gibi piyasaları
etkileyebilecek haber akışlarını ve bu
haberlerin
fiyatlamalar
üzerindeki
etkilerini izlemeyi sürdüreceğiz.
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DOBUR paylarında 17/12/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 31/12/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna)
kadar brüt takas uygulanacaktır.

