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ENDEKSTE YÜKSELİŞ RALLİSİ SÜRECEK mi?
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, gün içinde 1.343,93 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından günü yüzde
1,28 değer kazancıyla 1.342,49 puanla rekor seviyeden tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 17,02 puan artarken, toplam
işlem hacmi 27,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,27, holding endeksi yüzde 1,46 değer kazandı. Sektör
endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,54 ile bilişim, en çok kaybettiren ise yüzde 0,93 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.
BIST 100 endeksi, gördüğü en yüksek seviyeyi 1.343,93 puana taşıdı. Son haftalarda atılan piyasa dostu adımlar ve sağlanan güvenle
Türk lirası varlıklara talep artarken bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporu, ekonomik güven
endeksi, yurt dışında Avro bölgesinde tüketici güven verilerini takip edeceğiz.
AMB'den Kovid-19 ikinci dalgası dolayısıyla daha fazla teşvik sinyali. AMB Yönetim Konseyi'nin 28-29 Ekim’de Frankfurt’ta gerçekleştirdiği
para politikası toplantısının tutanakları yayımlandı. Avrupa Merkez Bankası (AMB) ekim ayı para politikası toplantı tutanaklarında, yeni tip
korona virüsün (Kovid-19) ikinci dalgasına karşı kayıtsız kalınamayacağının altı çizilerek, ekonomiyi desteklemeye yönelik daha fazla
yardım sinyali verildi. Tutanaklarda, “Gelinen noktada rahatlık göstermek cari şartlar altında zarar verici olabilir” ifadesine yer verilerek,
“2020’nin son çeyreğinde GSYH’nın büyümesine yönelik net riskler göründü” denildi.
Almanya Kovid-19 desteği için kesenin ağzını açtı. Almanya’da korona virüs pandemisinin etkisini dengelemeye yönelik fonlamayı
desteklemek için federal hükümetin borçlanması gelecek yıl 180 milyar euro civarına yükselebilir. İlk 96 milyar euro olarak planlanan yeni
borç rakamı, bir kaynağın Bloomberg’e aktardığı bilgiye göre Bundestag bütçe komitesinde parlamenterler tarafından müzakere ediliyor.
Ek kaynak ihtiyacının nedeniyse 20 Aralık’a kadar uzatılan korona virüs kısıtlamalarından olumsuz etkilenen işletmelere yardımın
fonlanmasına yardımcı olmak.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 475 baz puan faiz artışına karar verilen Kasım ayı Para Politikası Kurulu toplantısının
özetlerini yayımladı. Özetlerde zorunlu karşılık düzenlemesine ilişkin değerlendirmeler öne çıktı. Kasım ayı Para Politikası Kurulu toplantı
özetlerine göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) zorunlu karşılık düzenlemesinde değişikliğe ihtiyaç duyulduğunu düşünüyor.
Toplantı özetlerinde "Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda, parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini artırmak için zorunlu
karşılık düzenlemesinde değişiklik ihtiyacı olduğunu değerlendirmiştir" ifadeleri yer aldı.
Yabancılar menkul kıymet alımlarına devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet
İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 20 Kasım haftasında net 389.7 milyon dolarlık hisse senedi alırken, bu
rakam bir önceki hafta 614.4 milyon dolar idi. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 25.2 milyar dolar oldu. Devlet İç Borçlanma Senedi
(DİBS) yabancı alımı 175.5 milyon dolar oldu. Yabancılar önceki hafta 293.9 milyon dolarlık DİBS alımı yapmıştı. Yabancıların DİBS stoku
5.80 milyar dolardan 6.15 milyar dolara yükseldi.
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Günün Gelişmeleri:
XU100 endeksi haftanın dördüncü işlem
gününü %1.28 yükselişle 1.342,49
seviyesinde tamamladı. 27.5 milyar TL
işlem hacminin gerçekleştiği günde
bankacılık endeksi %2.27 yükselirken,
sanayi endeksi ise %0.82 değer kazandı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan ve gün içerisinde de bu yükseliş seyrini sürdüren
endeks günü artıda noktaladı. Endekste yükseliş hareketinin sürmesi
halinde 1.350 ve 1.358 direnç seviyeleri test edilebilir. Hafta başında
yaşanılan geri çekilmeye benzer şekilde satış baskısının artması
durumunda ise 1.335 ve 1.327 destek seviyelerini takip edeceğiz.
Destekler: 1.335 / 1.327 / 1.320

Endeks pozitif seyrini sürdürüyor. Hafta
başından beri hem tarihi zirve seviyelerini
hem de en yüksek kapanış seviyelerini
geliştirmeyi sürdüren BIST 100 endeksi
haftanın dördüncü işlem gününde de
pozitif seyrini sürdürdü. Dün ABD
borsaları ‘Şükran Günü’ nedeniyle kapalı
iken veri takvimi de oldukça sakindi.
Haftanın son işlem gününde Doğu
Akdeniz
eksenli
olarak
jeopolitik
riskimizde artış olmadığı sürece endeksin
yükseliş hareketine devam ettiğini
görebiliriz. Haftanın son işlem gününde
piyasaları etkileyebilecek haber akışlarını
ve bu haberlerin fiyatlamalar üzerindeki
etkilerini izlemeyi sürdüreceğiz.

Dirençler: 1.350 / 1.358 / 1.365
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Günün Gelişmeleri
Aralık ayı vadeli endeks 30 kontratı
haftanın dördüncü işlem gününü %2.06
yükselişle 1.513 seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan ve gün içerisinde alıcılı seyreden kontrat günü
artıda noktaladı. Kontratta yükseliş hareketinin sürmesi halinde 1.520 ve
1.525 direnç seviyelerini takip edeceğiz. Satış baskısı oluşması ve geri
çekilmeler görmemiz durumunda ise kontratta 1.505 ve 1.494 destek
seviyeleri test edilebilir.
Destekler: 1.505 / 1.494 / 1.487
Dirençler: 1.520 / 1.525 / 1.532

Haftaya kar satışları ile geri çekilerek
başlayan yakın vadeli endeks kontratı,
BDDK’nın Mayıs ayından bu yana
uygulamada olan aktif rasyosunu 31
Aralık
tarihi
itibariyle yürürlükten
kaldıracağını haberi ile bankacılık
hisseleri öncülüğünde yükseldikten
sonra
TBMM
Plan
ve
Bütçe
Komisyonunda konuşan Dışişleri Bakanı
Mevlüt Çavuşoğlu’nun Doğu Akdeniz ile
ilgili açıklamaları sonrasında ise geri
çekilmişti. ABD borsalarının ‘Şükran
Günü’ nedeniyle kapalı olduğu dün ise
pozitif seyrini sürdüren kontratta haftanın
son işlem gününde Doğu Akdeniz
tassgggdgdgdgdg30
eksenli olarak jeopolitik
riskimizde artış
olmadığı sürece yükseliş hareketinin
devam ettiğini görebiliriz.
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Günün Gelişmeleri:
Kasım ayı vadeli USDTRY kontratı
haftanın dördüncü işlem gününü %1.19
düşüşle 7.8860 seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yatay başlayan kontrat gün içerisinde satıcılı bir seyir izledi ve günü
ekside noktaladı. Kontratta geri çekilmenin sürmesi halinde 7.85 ve 7.82
destek seviyeleri test edilebilir. Yaşanılan geri çekilme sonrasında
kontratta tepki alımları görmemiz durumunda ise 7.90 ve 7.92 direnç
seviyelerini takip edeceğiz.

Geçtiğimiz hafta genelinde merkez
2020ve sadeleşme
bankasının faiz kararı
adımları ile değer kazanan Türk
Lirası’nda bu haftanın başından beri ise
yaşanılan tepki alımları ile değer kaybı
görmüştük. Dün Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası, geleneksel ihale
yöntemiyle
gerçekleştirilen
Döviz
karşılığı Türk Lirası swap ihalelerinde
limitini yüzde 50'den yüzde 60'a
yükseltti.
Merkezin
bu
hamlesi
sonrasında TL’deki değer kazanımı
artarken kur da aşağı yönlü baskılandı.
Haftanın son işlem gününde piyasaları
etkileyebilecek haber akışlarını ve bu
haberlerin
fiyatlamalar
üzerindeki
etkilerini izlemeyi sürdüreceğiz.

Destekler: 7.8500 / 7.8200 / 7. 8000
Dirençler: 7.9000 / 7.9200 / 7.9500
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Günün Gelişmeleri:
Aralık ayı vadeli Altın kontratı, haftanın
dördüncü işlem gününü %0.14 düşüşle
1.811,60 seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yatay başlayan kontrat gün içerisinde yatay seyrini sürdürdü ve
günü azda olsa ekside noktaladı. Kontratta satış baskısının sürmesi
halinde 1805 ve 1795 destek seviyeleri söz konusu olabilir. Hafta
başından beri yaşanılan satışlar sonrasında kontratta tepki alımları
görmemiz durumunda ise 1818 ve 1825 direnç seviyelerini takip edeceğiz.
Destekler: 1805 / 1795 / 1787
Dirençler: 1818 / 1825 / 1832

Ons 1800 dolar üzerinde tutundu. Dünya
genelinde
devam
eden
aşı
çalışmalarında başarı oranı yüksek
aşıların bulunması haberleri ile haftanın
ilk iki işlem gününde sert satışlar
yaşayarak 1870 dolardan 1800 dolara
kadar geri çekilen yakın vadeli kontrat
son iki işlem gününde ise 1800 dolar
üzerinde tutunmayı başardı. Ons Altın’ın
toparlanmasında Doların küresel bazda
yaşadığı değer kaybı etkili olurken dün
ABD
borsalarının
‘Şükran
Günü’
nedeniyle
kapalı
olması
işlem
hacimlerinin düşük kalmasına neden
oldu. Haftanın son işlem gününde
piyasaları etkileyebilecek haber akışlarını
ve bu haberlerin fiyatlamalar üzerindeki
etkilerini izlemeyi sürdüreceğiz.
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CASA payında 27/11/2020 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 tedbirler uygulanacaktır. Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 26/02/2021'dir.
BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde Aralık 2020 - Ekim 2021 döneminde yer alacak şirketleri belirlemeye yönelik
değerleme çalışmalarına göre AGHOL, ANHYT, BIZIM, KRDMD ve PGSUS payları 01.12.2020 tarihinden itibaren
endekse alınacaktır.
Payları Yakın İzleme Pazarı'nda işlem gören Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Kotasyon
Yönergesi'nin 36. maddesinde yer alan Yakın İzleme Pazarı'ndan Alt Pazar'a geçiş için belirtilen şartları sağladığı
anlaşıldığından, Şirket paylarının 30/11/2020 tarihinden itibaren Alt Pazar'da işlem görmeye başlamasına karar
verilmiştir.
MARTI paylarında 27/11/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 11/12/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar
brüt takas uygulanacaktır.

