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PİYASALAR YENİ AŞI HABERLERİNİ OLUMLU FİYATLAMAYA DEVAM EDİYOR..
Avrupa borsaları, Asya'da beklentilerden iyi gelen makroekonomik veriler ve yeni tip korona virüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber
akışının etkisiyle haftanın ilk işlem gününü yükselişle kapattı. Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,18 yükselerek,
389,74 puandan kapandı. Stoxx 600 bankacılık endeksinin günü yüzde 3,33 değer kazanarak kapatması dikkati çekti. Fransa'da CAC
40 endeksi yüzde 1,7 artarak 5.471,48 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 1,98 değer kazanarak 21.317,01 puana yükseldi.
Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,47 yükselişle 13.138,61 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,66’lık artışla
6.421,29 seviyesinden kapandı.
Öte yandan BIST 100 endeksi son iki işlem gününde olduğu gibi dünde günü yeni rekorla kapattı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi,
yüzde 0,13 değer kazanarak günü 1.292,99 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı. BIST 100 endeksi,
önceki kapanışa göre 1,70 puan artarken, toplam işlem hacmi 29,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,10,
holding endeksi yüzde 0,02 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla yüzde 3,27 ile turizm, en çok kaybettiren ise yüzde 1,64
ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.
Fransa Başkanı Emmanuel Macron, AB'nin Joe Biden yönetimi sonrasında da kendi bağımsızlığını inşa etmesi gerektiğini söyledi. Fransa
Başkanı Emmanuel Macron Avrupa Birliğinin, teknolojide, uluslararası finansta ve savunmada bağımsız bir şekilde hareket edebilmesi
için Joe Biden’ın başkanlığı altında dahi çaba göstermesi gerektiğini belirtti. Le Grand Continent’e verdiği bir röportajda, Donald Trump’ın
mağlubiyetinin Avrupalı liderleri yanıltmaması gerektiğini vurgulayan Macron, “ABD bize sadece ağır başlı olduğumuz için ve
egemenliğimi savunabildiğimiz için saygı duyacaktır.” dedi. “Bağımsızlığımızı kendimiz inşa etmeye devam etmeliyiz.” diyen Macron,
NATO yüzünden Avrupa’nın jeopolitik stratejilere gözlerini kapattığını söyledi.
ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi imalat endeksi, Kasım'da 6,3 değerine gerileyerek beklentilerin aksine düşüş gösterdi. New
York Fed'in Kasım ayına ilişkin imalat endeksi raporu yayımlandı. New York'ta imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalarla yapılan anket
sonucu hazırlanan rapora göre, imalat endeksi Kasım'da 4,2 puan azalışla 6,3'e geriledi. Piyasa beklentilerinin aksine düşüş kaydeden
verinin, Kasım'da 13,5 değerini alacağı öngörülüyordu. Bu dönemde 3 ayın en düşük seviyesine inerek sektörün büyüme hızındaki
yavaşlamaya işaret eden endeks, Ekim'de 10,5 değerine düşmüştü. Yeni sipariş endeksi, Kasım'da 8,6 puan azalarak 3,7 değerine,
sevkiyat endeksi de 11,5 puanlık azalışla 6,3'e indi. Gelecek 6 aylık görünüme ilişkin iyimserlik ise 32,8'den 33,9'a çıktı.
Merkezi yönetim bütçe dengesi ekim ayında 4,9 milyar lira açık verirken, aynı dönemde faiz dışı fazla 6,87 milyar lira oldu. Hazine ve
Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, Ocak-Ekim döneminde bütçe açığı 145,5 milyar lira, faiz dışı açık da 25,9 milyar lira
olarak gerçekleşti. Merkezi yönetim bütçesi 2019 yılı Ocak-Ekim döneminde 100 milyar 714 milyon TL açık verirken 2020 yılı Ocak-Ekim
döneminde 145 milyar 483 milyon TL açık gerçekleşti.
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Günün Gelişmeleri:
XU100 endeksi haftanın ilk işlem gününü
%0.13 yükselişle 1.292,99 seviyesinde
tamamladı. 29.4 milyar TL işlem hacminin
gerçekleştiği günde bankacılık endeksi
%0.10 düşerken, sanayi endeksi ise
%0.74 değer kazandı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan ve gün içerisinde dalgalı bir seyir izleyen
endeks günü artıda noktaladı. Endekste yükselişin halinde 1.300 ve 1.308
direnç seviyeleri test edilebilir. Direnç seviyelerinden gelebilecek olası
satışlarla geri çekilme görmemiz durumunda ise 1.284 ve 1.275 destek
seviyelerini takip edeceğiz.

Endeks faiz kararı haftasına yüselişle
başladı. 2 Kasım tarihinde başladığı
yükseliş kanalını sürdüren BIST 100
endeksi, 19 Kasım’da açıklanacak olan
TCMB faiz kararı haftasına yükselişle
başladı. Dünkü yükselişi ile tarihi zirvesini
geliştiren endeks, günün devamında
gelen kar satışları ile geri çekilse de yurt
dışı borsalardaki pozitif seyirden ve artan
risk iştahından da destek almayı sürdürdü.
Haftanın ikinci işlem gününde piyasaları
etkileyebilecek haber akışlarını ve bu
haberlerin fiyatlamalar üzerindeki etkilerini
izlemeyi sürdüreceğiz.

Destekler: 1.284 / 1.275 / 1.268
Dirençler: 1.300 / 1.308 / 1.315
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Günün Gelişmeleri
Aralık ayı vadeli endeks 30 kontratı
haftanın ilk işlem gününü %0.48
düşüşle
1.454,75
seviyesinde
tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan ve gün içerisinde dalgalı bir seyir izleyen kontrat
günü ekside noktaladı. Kontratta ana yükseliş hareketinin sürmesi halinde
1.462 ve 1.470 direnç seviyelerini takip edeceğiz. Satış baskısının artması
ve geri çekilmeler görmemiz durumunda ise kontratta 1.448 ve 1.440
destek seviyeleri test edilebilir.
Destekler: 1.448 / 1.440 / 1.432
Dirençler: 1.462 / 1.470 / 1.476

Geçtiğimiz hafta genelinde sürdürdüğü
yükseliş hareketini bu haftaya taşıyarak
güne yükselişle başlayan yakın vadeli
endeks kontrattı, oldukça dalgalı
geçirdiği günü ekside kapadı. Yurt dışı
borsalardaki pozitif seyre bağlı olarak
hareket eden kontratta yaşanan geri
çekilme daha çok kar satışlarına bağlı
olarak yaşanırken yeni işlem gününde
dünya genelinde artan risk iştahına
bağlı olarak yukarı yönlü eğilim
sürebilir.
Haftanın ikinci işlem gününde piyasaları
etkileyebilecek haber akışlarını ve bu
haberlerin
fiyatlamalar
üzerindeki
etkilerini izlemeyi sürdüreceğiz.
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Günün Gelişmeleri:
Kasım ayı vadeli USDTRY kontratı
haftanın ilk işlem gününü %0.63 yükselişle
7.7458 seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan ve gün içerisinde alıcılı seyreden kontrat
günü artıda noktaladı. Kontratta tepki alımlarının sürmesi halinde
7.7750 ve 7.80 direnç seviyeleri söz konusu olabileceği gibi geçtiğimiz
haftaki gibi satış baskısının yeniden artması durumunda ise 7.72 ve
7.70 destek seviyelerini takip edeceğiz.

TL, merkezin faiz kararı haftasına değer
kaybı ile başladı. Geçtiğimiz hafta
genelinde dolar karşında ciddi değer
kazandığını gördüğümüz Türk Lirası ve
yakın vadeli kontrat, Perşembe günü
TCMB tarafından açıklanacak faiz kararı
haftasına değer kaybı ile başladı.
Kontratta yaşanan yükselişte devam eden
korona virüs aşı çalışmalarında ABD'li
biyo teknoloji şirketi Moderna’nın Covid-19
aşısının klinik çalışmalarda % 94,5 etkinlik
gösterdiğini açıklaması ile doların küresel
bazda değer kazanması etkili oldu.
Haftanın ikinci işlem gününde piyasaları
etkileyebilecek haber akışlarını ve bu
haberlerin fiyatlamalar üzerindeki etkilerini
izlemeyi sürdüreceğiz.

Destekler: 7.7200 / 7.7000 / 7.6800
Dirençler: 7.7750 / 7.8000 / 7.8200
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Günün Gelişmeleri:
Aralık ayı vadeli Altın kontratı, haftanın ilk
işlem gününü %0.08 düşüşle 1.890,65
seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yatay başlayan kontrat gün içerisinde yaşadığı satışlar
sonrasında günü ekside noktaladı. Kontratta satış baskısının sürmesi
halinde 1886 ve 1875 destek seviyeleri söz konusu olabilir. Dün
yaşanılan sert satışlar sonrasında kontratta tepki alımları görmemiz
durumunda ise 1895 ve 1905 direnç seviyelerini takip edeceğiz.
Destekler: 1886 / 1875 / 1868
Dirençler: 1895 / 1905 / 1912

Ons Altın kontratı aşı haberleri ile geri
çekildi. Geçtiğimiz hafta Pazartesi günü,
devam
eden
korona
virüs
aşı
çalışmalarında %90'dan fazla etkili olan
aşının bulunduğu haberi ile sert geri çekilen
kontrat, yeni haftanın ilk işlem gününde de
geri çekildi. Geçtiğimiz hafta 1965 dolardan
1850 dolara sert geri çekilen Ons Altın,
gelen tepki alımları ile haftayı 1890 doların
üzerinde kapatmıştı. Bu haftaya da
alımlarla başlayan ve 1899 dolara kadar
yükselen sarı metal ABD'li biyoteknoloji
şirketi Moderna’nın ürettiği kovid-19
aşısının klinik çalışmalarda % 94,5 etkinlik
gösterdiğini
açıklamasının
ardından
yönünü aşağı çevirdi. Haftanın ikinci işlem
gününde piyasaları etkileyebilecek haber
akışlarını ve bu haberlerin fiyatlamalar
üzerindeki etkilerini izlemeyi sürdüreceğiz.
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ARSAN: 3Ç20 bilançosunda 36 milyon TL net kar açıkladı.
LKMNH: 3Ç20 bilançosunda 8 milyon TL net kar açıkladı.

