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YAPTIRIMLAR BORSAYI NASIL ETKİLEYECEK ?
ABD, Rusya'dan S-400 sistemlerinin alımı nedeniyle Türkiye'ye bazı yaptırımlar uygulama kararı aldı. ABD Hazine Bakanlığı'nın açıkladığı
yaptırımlara göre, Savunma Sanayi Başkanlığı ABD'den ihracat lisansı alamayacak ve ABD'li ve uluslararası finans kuruluşlarından kredi
alamayacak. Yaptırım listesinde Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in yanı sıra, Mustafa Alper Deniz, Serhat Gençoğlu ve Faruk Yiğit
isimli Türk vatandaşları da yer aldı. Demir ve beraberindeki kişilerin mal varlıklarının dondurulacağı ve vize kısıtlamaları getirileceği
kaydedildi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Twitter'dan paylaştığı görüşlerinde, "Uyarılarımıza rağmen Türkiye, Rusya'dan S-400
sistemi satın alma ve test etme çalışmalarına devam etti. Bugün Türkiye'nin Savunma Sanayii Başkanı'na uygulanan yaptırımları ABD'nin
tam olarak uygulayacağını gösteriyor " dedi.
Fed'den varlık alımlarında "sözlü yönlendirme" bekleniyor. Ekonomistlere göre Fed yetkilileri bu hafta varlık alımlarının geleceğini istihdam
ve enflasyon tedbirlerine bağlayarak, tahvil alımlarının hızı veya kompozisyonunda ani bir değişikliğe gitmeyecek. 4 - 10 Aralık tarihleri
arasında yapılan ankete katılan 47 kişinin az farklı çoğunluğu, yeni sözlü yönlendirmenin Fed'in Çarşamba günü sona erecek iki günlük
toplantısında uygun bulunacağını düşünüyor. Bu hafta parasal teşvikin artırılması pek mümkün görünmüyor. Ekonomistlerin üçte ikisi 2021
sona ermeden önce Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) devam eden tahvil alımlarının ortalama vadesini uzatmasını beklemekle
birlikte, bu uzmanların sadece yüzde 23'ü bu adımın Aralık toplantısında atılmasını bekliyor.
Avrupa Birliği (AB) Baş müzakerecisi Michel Barnier, AB ile İngiltere arasındaki olası ticaret anlaşmasının bu hafta en kısa sürede
tamamlanabileceğini söyledi. Barnier Brüksel'de AB üyesi ülke temsilcileriyle yaptığı görüşmede, İngiltere'nin ticaret anlaşması
müzakerelerinde, adil rekabet ortamının sağlanması konusunda taviz verdiğini, karşılığında ise AB'nin balıkçılık hakları konusundaki
duruşunu yumuşatmasını istediklerini açıkladı. AB üyesi 27 ülke temsilcisinin katıldığı toplantıda, İngiltere’nin adil rekabet ortamının
sağlanması konusunda uzlaşmacı olduğu, fakat AB’den balıkçılık konusundaki taleplerini yumuşatmasının istendiği belirtildi.
Seçiciler Kurulu ABD'nin yeni başkanını onaylayacak. ABD’de Seçiciler Kurulu üyeleri, Joe Biden'ın 3 Kasım seçimlerinin galibi olduğunu
resmen onaylamak için bir araya geliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) başkan ve başkan yardımcısını seçmek için başkanlık
seçimlerinden hemen sonra bir defaya mahsus toplanan ‘Seçiciler Kurulu’ Pazartesi günü resmi sonuçları açıklayacak. Seçiciler Kurulu’nun
Biden için 270 oy çoğunluğuna ulaşmasıyla, ABD'nin 46'ıncı başkanı resmen belli olacak. Anayasal olarak zorunlu kılınan bu prosedür ile
kaotik geçen seçim sezonu sona erecek ve seçimi kazanan ismi 6 Ocak tarihinde ilan edecek.
TCMB Başkanı Ağbal ilk kez kamera karşısına geçecek. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 16 Aralık’ta açıklayacağı Para ve Kur
Politikası metninin sunumunda Başkan Naci Ağbal’ın video konferans yapacağı açıklandı. Son olarak 2016 yılının sonunda söz konusu
metin basın toplantısıyla duyurulmuştu. TCMB'den yapılan açıklamaya göre Ağbal'ın sunumu 10:30'da başlayacak. 11:30'da Ağbal
katılımcıların sorularını alacak. Son olarak Murat Çetinkaya döneminde 2016 yılının sonunda basın toplantısıyla sunulan metin, o tarihten
bu yana basın toplantısı düzenlenmeden bankanın internet sitesinden yayımlanıyordu.
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Günün Gelişmeleri:
XU100 endeksi haftanın ilk işlem gününü
%1.30 yükselişle 1.388,55 seviyesinde
tamamladı. 30.7 milyar TL işlem
hacminin gerçekleştiği günde bankacılık
endeksi %1.10 yükselirken, sanayi
endeksi ise %0.70 değer kazandı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan endeks gün içerisinde yükselişini korumayı
başardı ve günü artıda noktaladı. Endekste Kasım ayı başından beri
süren yükselişin devam etmesi halinde 1.394 ve 1.400 direnç seviyeleri
test edilebilir. Direnç seviyelerinden gelebilecek olası satışlarla geri
çekilmeler görmemiz durumunda ise 1.375 ve 1.370 destek seviyelerini
takip edeceğiz.
Destekler: 1.375 / 1.370 / 1.362

Endeks haftaya hızlı başladı. Geçtiğimiz
hafta genelinde alıcılı seyrederek yurt
dışı borsalara göre pozitif ayrıştığını
gördüğümüz BIST 100 endeksi bu
haftaya da yükselişle başladı. Endeksin
dünkü yükselişinde yurt dışı borsalardaki
pozitif görünüme ek olarak piyasa
beklentisinin üzerinde gelen Ekim ayı
Sanayi Üretimi verisinin etkili oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı
Ekim ayına ilişkin sanayi üretim endeksi
yüzde 8,4’lük piyasa beklentisinin
üzerinde yıllık bazda yüzde 10,2 arttı.
Haftanın ikinci işlem gününde piyasaları
etkileyebilecek haber akışlarını ve bu
haberlerin
fiyatlamalar
üzerindeki
etkilerini izlemeyi sürdüreceğiz.

Dirençler: 1.394 / 1.400 / 1.405

15 Aralık 2020
Günün Gelişmeleri
Aralık ayı vadeli endeks 30 kontratı
haftanın ilk işlem gününü %1.63
yükselişle
1.555,50
seviyesinde
tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan kontrat gün içerisinde bu hareketini sürdürdü ve
günü artıda noktaladı. Kontratta yükselişin devam etmesi halinde 1.559 ve
1.565 direnç seviyeleri test edilebilir. Direnç seviyelerinden gelebilecek
olası satışlarla geri çekilmeler görmemiz durumunda ise 1.548 ve 1.543
destek seviyelerini takip edeceğiz.
Destekler: 1.548 / 1.543 / 1.537
Dirençler: 1.559 / 1.565 / 1.572

Kontrat haftaya hızlı başladı. Geçtiğimiz
hafta genelinde alıcılı seyrederek yurt
dışı borsalara göre pozitif ayrıştığını
gördüğümüz yakın vadeli endeks
kontratı bu haftaya da yükselişle
başladı. Kontratın dünkü yükselişinde
yurt dışı borsalardaki pozitif görünüme
ek olarak piyasa beklentisinin üzerinde
gelen Ekim ayı Sanayi Üretimi verisinin
etkili oldu. Türkiye İstatistik Kurumu’nun
açıkladığı Ekim ayına ilişkin sanayi
üretim endeksi yüzde 8,4’lük piyasa
beklentisinin üzerinde yıllık bazda
yüzde 10,2 arttı. Haftanın ikinci 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 ilk işlem gününü %0.18
yükselişle
7.8993
seviyesinde
tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan kontrat gün içerisinde bu hareketini sürdürdü
ve günü artıda noktaladı. Kontratta yükselişin devam etmesi halinde 7.92
ve 7.95 direnç seviyeleri test edilebilir. Direnç seviyelerinden gelebilecek
olası satışlarla geri çekilmeler görmemiz durumunda ise 7.87 ve 7.85
destek seviyelerini takip edeceğiz.

Geçtiğimiz hafta genelinde 7.80 TL ile
7.90 TL arasında yatay seyrettiğini
gördüğümüz Dolar/TL kuru, Cuma günü
yukarı doğru hareketlenerek 8.00 TL’nin
üzerini test etmişti. Kurda Cuma günü
yaşanılan bu harekette Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın Avrupa Birliği (AB) Liderler
Zirve'sinin sonucuna yönelik açıklamaları
ve olası ABD yaptırımları etkili olurken
kurda artan oynaklık haftanın ilk işlem
gününde de sürdü. Öte yandan dün
akşam ABD’nin, Rusya'dan S-400
sistemlerinin alımı nedeniyle Türkiye'ye
bazı yaptırımlar uygulama kararı alması
sonrasında haftanın ikinci işlem gününde
kontratta
hareketliliğin
arttığını
görebiliriz.

Destekler: 7.8700 / 7.8500 / 7.8200
Dirençler: 7.9200 / 7.9500 / 7.9800
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Günün Gelişmeleri:
Aralık ayı vadeli Altın kontratı, haftanın
ilk işlem gününü %0.93 düşüşle
1.827,95 seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne düşüşle başlayan kontrat, gün içerisinde satıcılı seyretti ve günü
ekside noktaladı. Kontratta yukarı yönlü tepki alımları görmemiz
durumunda 1835 ve 1842 direnç seviyelerini takip edeceğiz. Dün
yaşadığımız gibi satış baskısının sürmesi durumunda ise 1823 ve 1817
destek seviyeleri test edilebilir.
Destekler: 1823 / 1817 / 1810
Dirençler: 1835 / 1842 / 1850

Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde
beklentilerin altında gelen ekonomik
veriler ve dalgalanan Dolar’a rağmen
ABD’de teşvik paketi beklentilerinden
destek alan Ons Altın değer kazanarak
haftayı sonlandırmıştı. Yılın son Fed
toplantısının gerçekleşeceği haftaya ise
ABD’de
ilk
kovid-19
aşılarının
dağıtılması
ve
teşvik
paketi
görüşmelerinin devam etmesiyle birlikte
yatay başlangıç yapan değerli metalde
zaman zaman iyimserliklerin neden
olduğu satış baskılarının derinleştiği
gözlendi.
Haftanın ikinci işlem gününde piyasaları
etkileyebilecek haber akışlarını ve bu
haberlerin
fiyatlamalar
üzerindeki
etkilerini izlemeyi sürdüreceğiz.
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IHLAS: Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6.maddesinin vermiş olduğu yetkiye dayanarak, 2.000.000.000
TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 790.400.000 TL olan çıkarılmış sermayenin tamamı nakden karşılanmak
suretiyle 709.600.000 TL nakit (bedelli) olarak %89,77732 oranında artırılarak 1.500.000.000 TL ye çıkarılmasına
karar verildi.
PKENT payları 15/12/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 29/12/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar
tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir.
SNKRN: Türkiye de kurulacak olan akıllı cep telefonu fabrikası için gerekli elektrik, mekanik, HVAC, kompresör ve
nitrojen sistemi, akıllı üretim hatlarının kurulumu, dijital fabrika altyapısı (kontrol, haberleşme ve zayıf akım
sistemleri) tüm dizayn, mühendislik, tedarik, uygulama, renovasyon ve rehabilitasyon işleri kapsamında Salcomp
Co. Ltd. Singapur şirketine verdiği opsiyonlar hariç 4.000.000 USD+KDV tutarındaki teknik ve ticari teklif kabul
edidiğini ve sözleşme görüşmelerine başlandığını açıklamıştır.
INTEM: Bağlı ortaklığı İntema Yaşam Ev ve Mutfak Ürünleri'nin devir alınması suretiyle birleşme işlemi için SPK'ya
başvurdu.
BIMAS: 2020 yılı satış artış beklentisini %36-38 seviyesine yukarı yönlü revize etti. (Önceki %32 +-2)
PGSUS: Kasım ayında yolcu sayısı yıllık yüzde 47 azalarak 1,3 milyon oldu. Aynı dönemde doluluk oranı yüzde
75,0 ile geçen yıl aynı ayın 13,7 puan altında gerçekleşti. Yılın ilk 11 ayında yolcu sayısı yüzde 51 düşüşle 13,76
milyon, doluluk oranı 8,0 puan düşüşle yüzde 80,6 oldu.

