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PİYASALARDA TEŞVİK İYİMSERLİĞİ SÜRECEK mi?
İngiltere ile Türkiye arasında serbest ticaret anlaşması imzalandı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve İngiltere Ticaret Bakanı Liz Truss'ın
çevrimiçi katılımıyla imzalanan anlaşma 1 Ocak 2021'de yürürlüğe girecek. Anlaşmanın tarım ve sanayi sektörlerini kapsadığını ve hizmet
sektörünü kapsaması için de çalışmaların devam ettiğini belirten Pekcan anlaşmayla 2,4 milyar dolarlık kaybın önüne geçileceğini ifade
etti. Uzun müzakereler sonucunda Avrupa Birliği ile ticaret anlaşmasına varan İngiltere, bu anlaşmanın tamamlanmasının ardından ilk
serbest ticaret anlaşmasını Türkiye ile imzaladı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki Serbest Ticaret
Anlaşması İmza Töreni'ne video konferans ile katılarak, "Bugün, Türkiye-Birleşik Krallık ilişkileri bakımından önemli ve tarihi bir günü
yaşıyoruz." dedi. "Serbest Ticaret Anlaşması, önümüzdeki dönemde Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki ticaretimizin gelişiminin en büyük
teminatı olacak." diyen Pekcan, "STA ile Birleşik Krallık ile aramızdaki ticaret yapısıyla ilgili bir belirsizlik kalmayacak. Ticaretimiz inanıyorum
daha da gelişecek." diye ekledi. Anlaşma olmasaydı 2,4 milyar dolara varan bir zarar oluşacağını belirten Pekcan, "Anlaşmanın hizmetleri
de kapsaması için çalışma yürütüyoruz." dedi.
ABD Temsilciler Meclisi, Trump'ın veto ettiği 2021 savunma bütçesi tasarısını yeniden onayladı. Tasarının bir sonraki adresi Senato
olurken, burada da Trump'ın veto yetkisini aşacak şekilde en az 3'te 2 çoğunlukla geçmesi bekleniyor. 740 milyar dolarlık savunma bütçe
tasarısı Kongre'nin her iki kanadından da bu şekilde geçmesi durumunda yasalaşacak ve Trump'ın görev süresi içindeki "veto yetkisini
aşan ilk yasa tasarısı" olarak kayıtlara geçecek. ABD Başkanı Trump, aralık ayı başında Kongre'de kabul edilen 740 milyar dolarlık Ulusal
Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısını 23 Aralık'ta veto etmişti. Öte yandan ABD Temsilciler Meclisi, yeni tip korona virüs (Kovid19) salgınına yönelik ekonomik destek paketinde yer alan 600 dolarlık nakit para yardımının 2 bin dolara çıkarılmasına ilişkin tasarıyı da
onayladı.
Bankacılık sektörü net karı Ocak-Kasım'da 57.3 milyar TL oldu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türk
bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü kasım sonu itibarıyla 2019 sonuna kıyasla yüzde 36,3 artarak 6 trilyon 122 milyar 563 milyon
liraya ulaştı. BDDK tarafından, kasım ayına ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporu yayımlandı.
Buna göre, kasımda bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 6 trilyon 122 milyar 563 düzeyinde gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2019
sonuna göre 1 trilyon 631 milyar 745 milyon lira artış kaydetti. Bu dönemde sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler 3 trilyon 626 milyar
233 milyon lira, menkul değerler 1 trilyon 43 milyar 933 milyon lira oldu. Geçen yılın sonuna göre sektörün aktif büyüklüğü yüzde 36,3,
krediler toplamı yüzde 36,5 ve menkul değerler toplamı ise yüzde 58 yükseldi.
Çin, AB ile yatırım anlaşmasına hazırlanıyor. Çin ile Avrupa Birliği, görüşmeleri 7 yıldır devam eden uzun dönemli yatırım anlaşmasına
varıldığına dair işaretler veriyor. Avrupa Birliği ve Çin, Çin pazarını daha fazla yabancı yatırımcıya açabilecek uzun dönemli bir yatırım
anlaşmasını birkaç gün içerisinde duyurabilirler. Böyle bir anlaşma iki taraf için de ekonomik ve siyasi bir zafer olacak. Çin Dışişleri Bakanlığı
sözcüsü Wang Wenbin Salı günü yaptığı bir açıklamada, anlaşmada büyük bir ilerleme kaydedildiğini belirtti. Bloomberg'in haberine göre
AB temsilcileri, Avrupa Komisyonu’nu müzakereleri yakın bir zamanda tamamlamaları için uyardı.
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Günün Gelişmeleri:
XU100 endeksi haftanın ikinci işlem
gününü %1.42 yükselişle 1.459,69
seviyesinde tamamladı. 29.6 milyar TL
işlem hacminin gerçekleştiği günde
bankacılık endeksi %0.99 yükselirken,
sanayi endeksi ise %1.46 değer kazandı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişe başlayan endeks gün içerisinde bu hareketini sürdürdü
ve günü artıda noktaladı. Endekste ana yükseliş hareketinin sürmesi
durumunda 1.465 ve 1.472 direnç seviyelerini takip edeceğiz. Yaşanılan
yükseliş sonrasında endekste olası geri çekilmeler yaşanması
durumunda ise 1.453 ve 1.447 destek seviyeleri söz konusu olabilir.
Destekler: 1.453 / 1.447 / 1.440

Yılın son işlem haftasına yükselişle
başlayan BIST 100 endeksinde yükseliş
dünde sürdü. Küresel bazda devam eden
korona virüs kısıtlamalarına rağmen
Avrupa ülkeleri genelinde başlayan
aşılama çalışmaları ile artan risk iştahı
borsaları desteklemeye devam ederken
ABD Başkanı Donald Trump'ın destek
ödemelerini artırma teklifinin Temsilciler
Meclisi tarafında destek bulması da
küresel borsalarda alımları hızlandırdı.
Küresel borsalardaki pozitif seyre eşlik
ederek ana yükseliş hareketini sürdüren
endekste haftanın üçüncü işlem gününde
fiyatlamaları
etkileyebilecek
haber
akışlarını yakından izlemeyi sürdüreceğiz.

Dirençler: 1.465 / 1.472 / 1.480
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Günün Gelişmeleri
Aralık ayı vadeli endeks 30 kontratı
haftanın ikinci işlem gününü %2.74
yükselişle
1.630,25
seviyesinde
tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan yakın vadeli endeks kontratı gün içerisinde bu
hareketini sürdürdü ve günü artıda noktaladı. Kontratta ana yükseliş
hareketinin sürmesi durumunda 1.638 ve 1.645 direnç seviyelerini takip
edeceğiz. Yaşanılan yükseliş sonrasında kontratta olası geri çekilmeler
yaşanması durumunda ise 1.625 ve 1.618 destek seviyeleri söz konusu
olabilir.
Destekler: 1.625 / 1.618 / 1.610
Dirençler: 1.638 / 1.645 / 1.652

Hem yılın hem de vadesinin son işlem
haftasına yükselişle başlayan yakın
vadeli endeks kontratı haftanın ikinci
işlem gününü de yükselişle noktaladı.
Geçtiğimiz haftanın başında korona
virüsün
mutasyona
uğradığı
ve
mutasyona uğramış yeni türün daha hızlı
yayılabildiğini
açıklaması
ile
sert
satışlarla başlayan kontrat, haftanın geri
kalan kısmında hem kayıplarını telafi
etmiş hem de yükseliş trendini
sürdürmüştü. Yılın son işlem haftasına
Noel tatilinden dönen yurt dışı
borsalardaki pozitif seyre paralel şekilde
yükselişle başlayan kontrat özelinde
haftanın
üçüncü
işlem
gününde
fiyatlamaları
etkileyebilecek
haber
akışlarını ve bu haberlerin fiyatlamalar
üzerindeki
etkilerini
izlemeyi
sürdüreceğiz.
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Günün Gelişmeleri:
Aralık ayı vadeli USDTRY kontratı
haftanın ikinci işlem gününü %0.43
düşüşle 7.3698 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 7.34 ve 7.32 destek seviyelerini takip edeceğiz.
Yaşanılan geri çekilme sonrasında olası tepki alımları görmemiz
durumunda ise 7.38 ve 7.40 direnç seviyeleri söz konusu olabilir.
Destekler: 7.3400 / 7.3200 / 7.3000
Dirençler: 7.3800 / 7.4000 / 7.4200

Kurda geri çekilme ve Türk Lirası’nın
değer kazanımı sürüyor. Geçtiğimiz
hafta yapılan yılın son Para Piyasası
Kurulu toplantısı öncesinde piyasada
oluşan faiz artırımı beklentisi ile satış
baskısının ağır bastığı dolar/TL kurunda,
merkez bankasından gelen 200 baz
puanlık faiz artırımı ile hızlanan aşağı
yönlü hareket devam ediyor. ABD
Başkanı Donald Trump'ın destek
ödemelerini artırma teklifinin Temsilciler
Meclisi tarafında destek bulması
sonrasında Doların küresel bazdaki zayıf
görüntüsü sürerken yılın son haftasına
7.50 TL’nin altına sarkarak başlayan
dolar/TL kuru dünde 7.40 TL’nin altına
geriledi. Haftanın üçüncü 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
ikinci işlem gününü %0.84 düşüşle
1.879,65 dolar seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne düşüşle başlayan kontrat, gün içerisinde de satıcılı seyrini sürdürdü
ve günü ekside noktaladı. Kontratta yukarı yönlü tepki alımları görmemiz
halinde 1884 ve 1892 direnç seviyeleri test edilebilir. Yaşanılan geri
çekilmenin sürmesi durumunda ise 1872 ve 1865 destek seviyelerini takip
edeceğiz.
Destekler: 1872 / 1865 / 1860
Dirençler: 1884 / 1892 / 1900

Ons Altın'ın ABD Başkanı Donald
Trump'ın 900 milyar dolar değerindeki
mali teşvik paketini imzalaması ile yılın
son haftasına yükselişle başladığı takip
edilirken, gün içerisinde risk iştahı ve
ABD on yıllık tahvil faizlerinde gözlenen
toparlanma sinyalleri doğrultusunda kar
satışları ile karşılaşarak kazançlarının
bir kısmını geri verdiği gözlenmişti. Dün
ise değerli metalin ABD Temsilciler
Meclisi'nin fazladan doğrudan ödeme
planını
onaylamasıyla
beraber
zayıflayan Dolar'dan destek aldığı takip
edilirken, ABD on yıllık tahvil faizlerinde
ve risk iştahında gözlenen toparlanma
yukarı yönlü hareketleri sınırlandırdı.
Haftanın üçüncü işlem gününde
piyasaları
etkileyebilecek
haber
akışlarını ve bu haberlerin fiyatlamalar
üzerindeki
etkilerini
izlemeyi
sürdüreceğiz.
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SASA: Şirketimiz tarafından yatırım bedeli tahmini 150 Milyon USD, yıllık 330.000 ton kapasiteli tekstil cipsi, şişe
cipsi, pet cipsi üretim tesisi yatırım kararı alınmış olup 2023 yılı ikinci yarısında devreye alınması planlanmaktadır.
Ciroya yıllık katkısı bugünkü rakamlarla yaklaşık 330 - 350 milyon USD arası olacaktır.
ODAS: Şirketimizin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Çan Kömür ve İnşaat A.Ş.'nin paylarının halka arzına
yönelik olarak yapmış olduğu Kayıtlı Sermaye Sistemine geçiş ve Esas Sözleşme Tadil başvurusu SPK'nın
29.12.2020 tarih ve E-29833736-110.03.03-13446 sayılı yazısı ile onaylanmış ve tarafımıza tebliğ edilmiştir.
KOZAL: Şirketimizin Çanakkale-Karapınar projesine ilişkin olarak fizibilite çalışmaları tamamlanmıştır. JORC
koduna göre yurtdışında bağımsız kuruluşların incelemesi ve onay süreci tamamlandıktan sonra yaklaşık 180.000
ons (5.6 ton) altın ve 175.000 ons (5.4 ton) gümüş rezervinin 2020 yılı sonu Koza Altın İşletmeleri toplam rezerv
miktarına eklenmesi öngörülmektedir.
KARTN ve LINK paylarında 30/12/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 13/01/2021 tarihli işlemlere (seans
sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.
BRMEN: Payları Alt Pazar'da işlem gören Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi A.Ş. 'nin (Şirket) 29/12/2020
tarihli KAP açıklaması, finansal ve faaliyet durumu dikkate alınarak, Kotasyon Yönergesi'nin 35/1-ğ maddesi
kapsamında Şirket paylarının Yakın İzleme Pazarı'na alınmasına, aynı maddenin üçüncü fıkrası kapsamında işlem
sırasının 30/12/2020 tarihinde kapatılmasına ve 31/12/2020 tarihinden itibaren Yakın İzleme Pazarı'nda tekrar
açılmasına karar verilmiştir.
HEKTS: Şirketimizin büyüme sürecinin sürdürebilir bir şekilde devam edebilmesi için 227.571.100 TL olan ödenmiş
sermayesinin 400.000.000 TL bedelli 232.428.900 TL bedelsiz olmak üzere 860.000.000 TL'ye çıkarılması, bu
amaçla kayıtlı sermaye tavanının 1.000.000.000 TL'ye yükseltilmesi için gereken işlemlere başlanmasına karar
verilmiştir.

