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VİRÜSTEKİ MUTASYON BORSALARA SIÇRAR mı?
İngiltere Merkez Bankası'ndan negatif faiz sinyali. İngiltere Merkez Bankası PPK üyesi Vlieghe, bankanın negatif faizler de dahil olmak
üzere ekonomiyi desteklemek için parasal teşviki artırmaya hazırlıklı olması gerektiğini ifade etti. İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika
yapıcısı Gertjan Vlieghe, pandemiden ekonomik toparlanmanın tamamlanması için bankanın negatif faizler de dahil olmak üzere parasal
teşviki artırmaya hazırlıklı olması gerektiğini söyledi. BoE Para Politikası Kurulu üyesine göre aşılardan dolayı mevcut önlemlerin sağlık
krizini aşmaya yeterli olmasına karşın istihdam ve yatırımların aldığı zarar ve anlaşma olsun ya da olmasın Brexit anlaşması ihtiyacı,
toparlanmanın istenenden daha kısa sürede etkisini yitirebileceği anlamına geliyor.
ABD Başkanı Donald Trump, Çinli şirketleri, denetim standartlarına uymamaları halinde ABD borsalarından çıkarabilecek yasa tasarısını
imzaladı. Beyaz Saraydan yapılan açıklamada, Trump'ın, "Yabancı Şirketler Sorumluluk Yasası'nı" imzaladığı belirtildi. Söz konusu yasa,
yabancı şirketlerin, ABD Kamu Muhasebesi Gözetim Kurumu'nun denetimlerine art arda 3 yıl uymamaları halinde Amerikan Borsalarında
listelenmesini engelliyor.Çinli şirketleri hedef aldığı belirtilen yasanın, Alibaba, Baidu, Pinduoduo ve PetroChina gibi firmaları
etkileyebileceği kaydediliyor. Ayrıca yasa, kamu şirketlerinin yabancı bir hükümetin kontrolünde olup olmadıklarını açıklamalarını
gerektiriyor.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede daha hızlı yayılan yeni tip korona virüsün (Kovid-19) bir türünün ortaya çıkmasının ardından
Londra ve çevresinde kısıtlamaların daha sıkılaştırılmasına ve Noel'de ailelerin bir araya gelmesinin yasaklanmasına karar verildiğini
duyurarak, halkın evde kalmasını istedi. Johnson, İngiltere'de görülen Kovid-19'un yeni bir türünün daha hızlı yayılabileceği ve vakalarda
artışa yol açabileceğinin doğrulanmasının ardından alınacak acil önlemleri görüşmek üzere kabine üyeleriyle bir araya geldi. Kabine
toplantısının ardından açıklama yapan Johnson, Londra ve çevresinde virüsün alınan önlemlere rağmen yayıldığını kaydetti. Başbakan
Johnson, bunun yeni bir türden kaynaklandığının belirlendiğini ve yeni türün daha ölümcül olduğuna dair bir bilgi bulunmasa da diğer türden
yüzde 70 daha hızlı yayıldığının belirtildiğini bildirdi.
Çin, Temmuz ayından itibaren 1 milyondan fazla korona virüs aşısı uyguladığını ve küresel kovid-19 aşılamasından öncü olmak için
çalışırken enfeksiyon riskinin en yüksek olduğu sektörlerdeki çalışanları hedef aldığını belirterek daha fazla aşı dağıtmayı planladığını
açıkladı. Sinovac Biotech Ltd. ve CNBG olarak bilinen devlete ait China National Biotec Group Co. tarafından geliştirilen aşılar, Temmuz
ayında acil kullanım izni verildiğinden beri ülkede dağıtılmaya başlanmıştı. Çin, hastanelerde, gümrüklerde, toplu taşıma ve soğuk zincir
lojistiğinde çalışanların yanı sıra önceden mevcut tıbbi sorunları olan kişiler de dahil olmak üzere savunmasız grupların aşıyı ilk önce
almaları için daha geniş bir dağıtımını planlıyor.
Haftasonu İngiltere’de duyurulan korona virüste yeni bir mutasyonun %70’e kadar daha fazla bulaşıcı olduğuna dair haberlerin ardından
bugün riskli varlıklar üzerinde bu gelişmeye ilişkin çıkışların olup olmayacağı takip edilecek. Noel haftası olması nedeniyle düşük işlem
hacimlerinin gerçekleşmesinin beklendiği bu haftanın en yakından izlenecek gelişmesi gelecek yeni haber akışlarıyla şekillenecek. Şimdilik
ABD vadelilerinde ciddi bir satış baskısı olmadığı gözleniyor.
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Günün Gelişmeleri:
XU100 endeksi haftanın son işlem
gününü %0.64 yükselişle 1.408,32
seviyesinde tamamladı. 26,4 milyar TL
işlem hacminin gerçekleştiği günde
bankacılık endeksi %1.16 yükselirken,
sanayi endeksi ise %0.01 değer
kaybetti.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan endeks gün içerisinde bu hareketini sürdürdü
ve günü artıda noktaladı. Endekste yükselişin sürmesi halinde 1.415 ve
1.422 direnç seviyeleri test edilebilir. Direnç seviyelerinden gelebilecek
olası satışlarla geri çekilmeler görmemiz durumunda ise 1.400 ve 1.393
destek seviyelerini takip edeceğiz.
Destekler: 1.400 / 1.393 / 1.385

Geçtiğimiz hafta başında başladığı
yükseliş hareketine hafta genelinde
devam eden BIST 100 endeksi,
Çarşamba ve Perşembe günlerinde geri
çekimeler yaşayıp 1.400 puanın altına
sarksa da gelen tepki alımları ile
yükselişine devam etti. Endeksin
yükselişinde bankacılık sektörü ön
plana çıkarken yurt dışı borsalardaki
pozitif seyir de endeksi destekledi.
Haftanın ilk işlem gününde piyasaları
etkileyebilecek haber akışlarını ve bu
haberlerin
fiyatlamalar
üzerindeki
etkilerini izlemeyi sürdüreceğiz.

Dirençler: 1.415 / 1.422 / 1.430
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Günün Gelişmeleri
Aralık ayı vadeli endeks 30 kontratı
haftanın son işlem gününü %0.29
yükselişle
1.562,25
seviyesinde
tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan kontrat gün içerisinde bu hareketini sürdürdü
ve günü artıda noktaladı. Kontratta yükselişin sürmesi halinde 1.568 ve
1.575 direnç seviyeleri test edilebilir. Direnç seviyelerinden gelebilecek
olası satışlarla geri çekilmeler görmemiz durumunda ise 1.555 ve 1.548
destek seviyelerini takip edeceğiz.
Destekler: 1.555 / 1.548 / 1.542
Dirençler: 1.568 / 1.575 / 1.582

Geçtiğimiz hafta içerisinde başladığı
yükseliş hareketine devam eden yakın
vadeli endeks kontratı, yurt dışı
borsalardaki pozitif seyre ek olarak
bankacılık sektöründe yaşanan alımlarla
haftayı yükselişle kapadı. Hafta içerisinde
gelen kar satışları sonucunda geri
çekilmeler yaşayan kontratta yurt dışı
borsalardaki pozitif seyir geri çekilmeleri
sınırlandırırken destek seviyelerinden
gelen alımlar ise yükseliş trendini
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 %1.02
düşüşle 7.6725 seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Haftanın son işlem gününe düşüşle başlayan kontrat gün içerisinde
genel olarak satıcılı bir seyir izledi ve günü düşüşle noktaladı. Kontratta
satış baskısının devam etmesi durumunda 7.65 ve 7.63 destek
seviyeleri test edilebilir. Kontratta alımları yaşanması durumunda ise
7.70 ve 7.72 direnç seviyelerini takip edeceğiz.
Destekler: 7.6500 / 7.6300 / 7.6000
Dirençler: 7.7000 / 7.7200 / 7.7500

Geçtiğimiz
haftaya
7.85
TL'den
başladıktan sonra 7.90 TL'nin üzerini test
eden ancak bu seviye üzerinde kalıcılık
sağlayamayan
dolar/TL
kurunun,
haftanın ikinci işlem gününe ABD'nin
Türkiye'ye yönelik olarak S-400 sistemleri
nedeniyle yaptırım kararı almasına
rağmen aşağı yönlü hareketi takip
edilmişti. Çarşamba günü "2021 Yılında
Para ve Kur Politikası" sunumunda
açıklamalarını takip ettiğimiz TCMB
Başkanı Naci Ağbal'ın "Gerekirse parasal
duruşumuzu daha da sıkılaştıracağız"
vurgusu sonrasında değer kazanmaya
başlayan TL'de değer kazanımı sürdü.
TL’nin değer kazanmasına ek olarak
Doların küresel bazdaki değer kaybı da
sürerken bu hafta yapılacak olan yılın son
PPK toplantısından gelebilecek olası faiz
artırımı kararı da kuru aşağı yönlü
baskılıyor.
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Günün Gelişmeleri:
Aralık ayı vadeli Altın kontratı, haftanın
son işlem gününü %0.74 düşüşle
1.881,75 seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan kontrat, gün içerisinde yükselişini korumayı
başaramadı ve günü ekside noktaladı. Kontratta yukarı yönlü hareketin
sürmesi halinde 1887 ve 1895 direnç seviyeleri test edilebilir. Yaşanılan
alımlar sonrasında kontratta olası geri çekilmeler görmemiz durumunda ise
1875 ve 1867 destek seviyelerini takip edeceğiz.
Destekler: 1875 / 1867 / 1860
Dirençler: 1887 / 1895 / 1905

Geçtiğimiz hafta Fed'in ekonomik
toparlanmayı destekleyici açıklamaları
Dolar endeksinin 90,00 seviyesi
altındaki zayıf görünümü Ons Altın'a
destek
olmayı
sürdürürken,
beklentilerin altında gelen ekonomik
veriler ve teşvik paketi beklentileri
zaman
zaman
yükselişi
ivme
kazanmasına neden olmuştu. Haftanın
son işlem gününde Dolar çevresindeki
toparlanma sinyallerine ek olarak, ABD
on yıllık Tahvil faizlerindeki sınırlı artış
değerli metalde baskılara neden
olurken, ABD teşvik paketi beklentileri
aşağı yönlü hareketleri sınırlandırmaya
devam etti. Haftanın ilk işlem gününde
piyasaları
etkileyebilecek
haber
akışlarını ve bu haberlerin fiyatlamalar
üzerindeki
etkilerini
izlemeyi
sürdüreceğiz.
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ISGSY payında 21/12/2020 tarihinden itibaren 3 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 19/03/2021'dir.
17/09/2020 tarihli Borsamız duyurusu ile fiili dolaşım oranını %5'in üstüne çıkarmaları için 01/01/2021 tarihine kadar
süre verilerek uyarılan Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş., Döktaş Dökümcülük Ticaret ve
Sanayi A.Ş. ve Sönmez Pamuklu Sanayii A.Ş.'nin başvuruları değerlendirilerek, bu şirketlere verilen süre
31/03/2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

