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BORSALARDAKİ İYİMSERLİK YILIN SON İŞLEM GÜNÜNDE DE SÜRECEK mi?
Borsa İstanbul endekslerinde Türk Lirası bazında rekor seviyeler kaydedilirken dolar bazında da yükseliş ivmesi izleniyor. BIST 100 dolar
bazında pandemi sürecinde ilk kez 200 dolar seviyesini gördü. 2020 yılına 194 dolar seviyesinden başlayan Borsa İstanbul, yıl ilk ayının
sonlarına doğru 210 dolar seviyesine kadar yükseldi. Buradan gelen pandemi etkisiyle hem endeksin düşüşü hem de TL cephesindeki
değer kaybının katkısıyla yıl içi en düşük seviyesi olan 125 dolara kadar geriledi. Bu düşüş ile birlikte 2008 yılının Kasım ayı seviyelerine
kadar geri çekildi. 2013 yılının mayıs ayında görülen 500 dolar üzerinden ise kaybı yüzde 74’e ulaştı. Öte yandan gelişen ülke borsaları
2007'den beri en yüksek seviyeye ulaştı. MSCI Gelişen Piyasalar Endeksi 2. günde de yükseldi ve bugün yüzde 1.3 arttı. Endeksin bu ayki
artışı ise yüzde 6.5'e ulaştı. Geçen ay da endeks yüzde 9'dan fazla yükselmişti.
AB ile Çin arasında yatırım anlaşması imzalandı. Avrupa Birliği ve Çin yatırım anlaşmasının prensipleri konusunda mutabakata vardı.
Avrupa Birliği ve Çin yatırım anlaşmasının prensipleri konusunda mutabakata vardı. Daha fazla Avrupalı yatırımcının Çin pazarına
açılmasını sağlayacak anlaşma her iki taraf için de zafer niteliği taşıyor. AB yetkilileri 2013'ten beri planlanan anlaşmanın 2022'de yürürlüğe
gireceğini söyledi. Planın detayları için ise görüşmeler önümüzdeki aylarda devam edecek. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen
açıklamasında AB ile Çin'in yatırım anlaşması konusunda prensipte uzlaştıklarını belirtti. Anlaşmayla birlikte Çin’in otomotivden
telekomünikasyona kadar birçok pazarı yabancı yatırımcılara açılmış olacak.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiltere parlamentosunda oy çoğunluğuyla onaylanan Brexit sonrası ticaret anlaşmasını imzaladı.
Johnson konuyla ilgili olarak, "Bu anlaşmayı imzalayarak İngiliz halkının kendi seçilmiş parlamentosu tarafından kendi yasaları altında
egemen yaşama dileklerini yerine getiriyoruz" dedi. "Az önce imzaladığım anlaşma son değil, yeni bir başlangıç. Bence İngiltere ve AB
arasındaki harika bir ilişkinin başlangıcı olacak" açıklamasını yaptı. Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere, yeni anlaşma ile gümrük vergisi ve kota
olmadan ticareti sürdürecek.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile S-400 konusunda ortak çalışma grubu kurulması için teknik görüşmeler olduğunu belirtti. Yıllık
basın bilgilendirme toplantısında konuşan Çavuşoğlu, Türkiye ile ABD makamları arasında yaptırımlar konusunda teknik seviyede bir
çalışma grubu kurulacağını ifade etti. Çavuşoğlu'nun açıklamaları sonrasında Halkbank hisselerinde günlük yükseliş yüzde 7'yi buldu.
ABD, Rusya'dan S-400 sistemlerinin alımı nedeniyle Türkiye'ye bazı yaptırımlar uygulama kararı almıştı. ABD Hazine Bakanlığı'nın
açıkladığı yaptırımlara göre, Savunma Sanayi Başkanlığı ABD'den ihracat lisansı alamayacak ve ABD'li ve uluslararası finans
kuruluşlarından kredi alamayacak.
Enerjide 2020'de yaşanan gelişmeleri değerlendiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bu yıl yaşanan en önemli
gelişmelerden birinin Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'deki 405 milyar metreküplük doğal gaz keşfi olduğunu ve yenilenebilir enerji
alanında da önemli adımlar atıldığını belirtti. "Sadece 2020'de devreye aldığımız yenilenebilir kurulu gücümüzle, Avrupa'da 21 ülkenin
toplam yenilenebilir kurulu gücünü geride bıraktık" diyen Bakan Dönmez, "2020, enerji ve tabii kaynaklar sektörleri açısından önemli
gelişmelere sahne oldu. Pek çok zorluğa rağmen, 2020 milletimize müjdeler verdiğimiz, rekorlarımızı tazelediğimiz, Mavi Vatan'daki
egemenlik haklarımızı pekiştirdiğimiz ve enerji teknolojilerinin yerlileştirilmesi adına büyük adımlar attığımız bir yıl oldu."
değerlendirmesinde bulundu.
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Günün Gelişmeleri:
XU100 endeksi haftanın üçünü işlem
gününü %1.38 yükselişle 1.479,91
seviyesinde tamamladı. 35.5 milyar TL
işlem hacminin gerçekleştiği günde
bankacılık endeksi %2.79 yükselirken,
sanayi endeksi ise %0.96 değer kazandı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan ve gün içerisinde de bu yükseliş seyrini
sürdüren endeks günü artıda noktaladı. Endekste yükselişin sürmesi
halinde 1.485 ve 1.492 direnç seviyeleri test edilebileceği gibi kar
satışlarına bağlı olarak olası geri çekilmeler görmemiz halinde ise
1.472 ve 1.465 destek seviyeleri görülebilir.
Destekler: 1.472 / 1.465 / 1.458
Dirençler: 1.485 / 1.492 / 1.500

Yılın son işlem haftasına yükselişle
başlayan BIST 100 endeksi, yükselişine
devam ederek tarihi zirvesini geliştirmeyi
sürdürüyor. Önceki gün 1459 puandan
yaptığı kapanış ile hem tarihi zirvesini hem
de tüm zamanların en yüksek kapanışı
gerçekleştiren endeks yükselişini dünde
sürdürerek tarihi zirvesini 1483 puana
taşıdı. Avrupa ülkeleri genelinde devam
eden aşılama çalışmalarına ek olarak
ABD Temsilciler Meclisi'nin fazladan
doğrudan ödeme planını onaylamasıyla
küresel borsalardaki risk iştahı artarken
dünya borsalarındaki pozitif görünüm de
Borsa İstanbul’daki yükselişi destekliyor.
Yılın son 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 %0.60
yükselişle
1.641,75
seviyesinde
tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yatay başlayan ve gün içerisinde alıcılı seyreden kontrat günü artıda
noktaladı. Kontratta yükseliş hareketinin sürmesi halinde 1.648 ve 1.655
direnç seviyelerini takip edeceğiz. Satış baskısının artması ve geri
çekilmeler görmemiz durumunda ise kontratta 1.635 ve 1.628 destek
seviyeleri test edilebilir.
Destekler: 1.635 / 1.628 / 1.620
Dirençler: 1.648 / 1.655 / 1.662

Vade sonuna geldiğimiz kontrat, spot
piyasada olduğu gibi yükselişe devam
ediyor. Avrupa ülkeleri genelinde
devam eden aşılama çalışmalarına ek
olarak ABD Temsilciler Meclisi'nin
fazladan doğrudan ödeme planını
onaylamasıyla küresel borsalardaki risk
iştahı artarken dünya borsalarındaki
pozitif görünüm de piyasalardaki
alımları
destekliyor.
Küresel
borsalardaki pozitif seyre eşlik ederek
ana yükseliş hareketini sürdüren
kontratta vadeni ve yılın son 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 %0.15
düşüşle
7.3480
seviyesinde
tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne düşüşle başlayan kontrat gün içerisinde satıcılı seyrini sürdürdü ve
günü ekside noktaladı. Kontratta satış baskısı ile geri çekilmenin sürmesi
durumunda 7.32 ve 7.30 destek seviyelerini takip edeceğiz. Yaşanılan
geri çekilme sonrasında olası tepki alımları görmemiz durumunda ise 7.36
ve 7.38 direnç seviyeleri söz konusu olabilir.
Destekler: 7.3200 / 7.3000 / 7.2800
Dirençler: 7.3600 / 7.3800 / 7.4000

Dolar/TL kurunda 14 Aralık tarihinde
başlayan geri çekilme ve Türk Lirası'nın
değer kazanımı sürüyor. Kurda
yaşanılan geri çekilmede yılın son PPK
toplantısında merkez bankasından
gelen 200 baz puanlık faiz artırımı ile
başkan Naci Ağbal’ın açıklamaları etkili
olurken son günlerde doların küresel
bazda değer kaybetmesi de TL’yi
destekliyor. Dün Cumhuriyetçi Senato
Çoğunluk Lideri Mitch McConnell'ın
2.000
dolarlık
yardım
teklifini
reddetmesi sonrası dolardaki zayıf
görünüm sürerken dolar endeksi 90
seviyesinin altındaki hareketine devam
ediyor. Yılın son 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
üçüncü işlem gününü %0.68 yükselişle
1.889,30 seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan kontrat gün içerisinde dalgalı bir seyir izledi ve
günü ekside noktaladı. Kontratta geri çekilme görmemiz halinde 1882 ve
1875 destek seviyeleri test edilebileceği gibi olası tepki alımları görmemiz
durumunda ise 1896 ve 1905 direnç seviyelerini takip edeceğiz.
Destekler: 1882 / 1875 / 1867
Dirençler: 1896 / 1905 / 1912

Geçtiğimiz gün Ons Altın'ın, ABD
Temsilciler
Meclisi'nin
fazladan
doğrudan ödeme planını onaylamasıyla
beraber zayıflayan Dolar'dan destek
aldığı takip edilmişti. Dün ise ABD
Dolar'ındaki
zayıf
günün
ve
Cumhuriyetçi Senato Çoğunluk Lideri
Mitch McConnell'ın 2.000 dolarlık
yardım teklifini reddetmesi sonrası
değerli
metalde
tepki
alımları
gözlenirken, ABD on yıllık tahvil
faizlerinde ve risk iştahında gözlenen
toparlanma yukarı yönlü hareketleri
sınırlandırdı. Haftanın dördüncü işlem
gününde piyasaları etkileyebilecek
haber akışlarını ve bu haberlerin
fiyatlamalar
üzerindeki
etkilerini
izlemeyi sürdüreceğiz.
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HEKTS: Küresel iklim değişikliğinin etkilerinden biri olan kuraklığa karşı toleranslı tohumlar geliştiren Avustralya
kökenli Agriventis Technologies ve veteriner tıbbi ürün üretimi yapan Arma İlaç’ı satın alma kararı verdi.

