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GÖZLER YILIN SON PPK TOPLANTISINDA..
Döviz talebi gücünü koruyor. Bankalardaki döviz mevduatı geçen hafta 2,9 milyar dolar artarak, rekor seviye olan 258 milyar dolara yükseldi.
Bankalardaki Döviz mevduatı artışı geçen hafta da devam etti. BDDK’nın günlük verilerine göre bankalardaki toplam döviz mevduatı 18
Aralık’ta biten haftada 2,9 milyar dolar artarak 258 milyar dolara yükseldi. Artışın 1,4 milyar dolarlık kısmı gerçek kişilerden kaynaklandı.
Böylelikle ekonomi yönetimindeki normalleşme adımlarının geldiği dönemdeki döviz mevduatı artışı sürmüş oldu. TCMB Başkanı Naci
Ağbal, 16 Aralık’ta düzenlenen “2021 Yılında Para ve Kur Politikası" toplantısında “Merkez Bankası olarak fiyat istikrarı hedefini sağlama
hususunda gösterdiğimiz kararlı tutum ve güçlü politika duruşu neticesinde de özellikle risk primlerinin aşağı gelmesini ve özellikle de fiyat
istikrarı ve enflasyonun düşüşünü gören vatandaşlarımızın ters para ikamesi, ters dolarizasyonu başlatmalarını bekliyoruz” ifadelerini
kullanmıştı.
Brexit'te taraflar taslak metinde anlaştı. Avrupa Birliği ve İngiltere, Brexit sonrası ticaret anlaşması için taslak metinde anlaşma sağladı.
Açıklamanın ardından İngiltere 10 Yıllık tahvillerinde düşüş hızlanırken FTSE 100 Endeksi yüzde 0.6 yükseldi. Avrupa Parlamentosu'nun
onay süreçleri açısından Brexit sonrası ticaret görüşmelerinde anlaşmanın 20 Aralık'a kadar gerçekleşmesi çağrısı yapmasına rağmen iki
taraf bu tarihe kadar anlaşma sağlayamamıştı. Görüşmelere 21 Aralık Pazartesi'nden itibaren devam edilirken, söz konusu görüşmeler
özellikle balıkçılık başlığında çıkmaza girmişti. İngiltere Başbakanı Johnson'ın yeni balıkçılık planına Fransa ve Danimarka gibi ülkeler karşı
çıkmıştı.
Fransa korona virüsün daha hızlı yayılan türünün ortaya çıktığı İngiltere'ye belli koşullarla sınırlarını yeniden açma kararı aldı. Fransa
Başbakanı Jean Castex Covid-19 testleri negatif çıkan Avrupa Birliği vatandaşlarının İngiltere'den seyahat edebileceğini söyledi.
Uyruklarına bakılmaksızın tüm tır şoförleri de hızlı sonuç veren testlerden yaptıracak. İki ülke arasında hava, deniz ve demiryolu ulaşımı
da yeniden başladı. Seyahat kısıtlamaları nedeniyle yaklaşık 3 bin tır otoyollarda kuyruklar oluşturdu, ülkede gıda tedarik endişesi de baş
gösterdi. Aralarında Avrupa Birliği ülkelerinin de olduğu 40'tan fazla ülke artan vakalar nedeniyle İngiltere'ye seyahat sınırlaması ve uçuş
yasağı getirmişti.
Pfizer ve BioNTech firmalarının ABD'ye ek 100 milyon doz Kovid-19 aşısı sağlayacağı açıklandı. ABD hükümeti, ilave 100 milyon doz için
Pfizer ve BioNTech’e 1,95 milyar dolar ödeme yapacak. Pfizer ve BioNTech, ABD hükümetine ek olarak 100 milyon doz aşı tedarik
edeceğini duyurdu. Bu anlaşmanın ardından, ABD’nin Pfizer ve BioNTech’ten alacağı “BNT162b1” aşısının toplam adedi iki katına çıkarak
200 milyon doza ulaştı. ABD hükümeti, ilave 100 milyon doz için Pfizer ve BioNTech’e 1.95 milyar dolar ödeme yapacak. Şirketler, ABD'de
bir an önce Kovid-19'a karşı aşı bulunması için başlatılan Warp Speed Operasyonu için anlaşmada belirtilen toplam aşı adedinin tamamını
31 Temmuz'a kadar teslim etmeyi planlıyor.
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 3 haftada ilk kez düştü. ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları 89 bin düşüşle 803 bine geriledi.
Ekonomistlerin medyan tahmini başvuruların 880 bin olmasıydı. Devam eden başvurular 12 Aralık'ta sona eren haftada 5.5 milyondan 5.33
milyona geriledi. Bu arada önceki haftanın verisi 7 bin artışla 892 bine revize edildi. Kasım ayının başında pandemide vaka sayıları yeniden
yükselişe geçmeden önce başvurular 711 bine kadar gerilemişti.
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Günün Gelişmeleri:
XU100 endeksi haftanın üçünü işlem
gününü %0.90 yükselişle 1.417,66
seviyesinde tamamladı. 28.1 milyar TL
işlem hacminin gerçekleştiği günde
bankacılık endeksi %0.01 yükselirken,
sanayi endeksi ise %1.25 değer
kazandı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan ve gün içerisinde de bu yükseliş seyrini
sürdüren endeks günü artıda noktaladı. Endekste yükselişin sürmesi
halinde 1.420 ve 1.425 direnç seviyeleri test edilebileceği gibi kar
satışlarına bağlı olarak olası geri çekilmeler görmemiz halinde ise 1.410
ve 1.400 destek seviyeleri görülebilir.
Destekler: 1.410 / 1.400 / 1.394
Dirençler: 1.420 / 1.425 / 1.432

Haftaya korona virüsün mutasyona
uğradığı ve mutasyona uğramış yeni
türün
daha
hızlı
yayılabildiğini
açıklaması ile sert satışlarla başlayan
BIST 100 endeksi, son iki işlem gününde
ise gelen tepki alımları ile kayıplarını
telafi ederek yükseliş kanalı içerisindeki
hareketini sürdürdü. Yurt dışı vadeli
piyasalardaki pozitif seyir endeksteki
yükselişi
desteklerken
bugün
açıklanacak olan TCMB faiz kararı
bankacılık
hisseleri
öncülüğünde
endeksteki oynaklığı artırabilir. Haftanın
dördüncü işlem gününde başta TCMB
faiz kararı olmak üzere 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 %1.25
yükselişle
1.576
seviyesinde
tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan ve gün içerisinde alıcılı seyreden kontrat günü
artıda noktaladı. Kontratta yükseliş hareketinin sürmesi halinde 1.582 ve
1.589 direnç seviyelerini takip edeceğiz. Satış baskısının artması ve geri
çekilmeler görmemiz durumunda ise kontratta 1.570 ve 1.564 destek
seviyeleri test edilebilir.
Destekler: 1.570 / 1.564 / 1.558
Dirençler: 1.582 / 1.589 / 1.594

Haftaya korona virüsün mutasyona
uğradığı ve mutasyona uğramış yeni
türün
daha
hızlı
yayılabildiğini
açıklaması ile spot piyasadaki sert
satışlarla başlayan yakın vadeli endeks
kontratı, son iki işlem gününde ise
gelen tepki alımları ile kayıplarını telafi
ederek yükseliş kanalı içerisindeki
hareketini sürdürdü. Yurt dışı vadeli
piyasalardaki fiyatlamalara ek olarak
bugün açıklanacak olan TCMB faiz
kararı bankacılık hisseleri öncülüğünde
kontrattaki
oynaklığı
yükseltebilir.
Haftanın dördüncü işlem gününde
başta TCMB faiz kararı olmak üzere
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 %0.16
düşüşle
7.6254
seviyesinde
tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yatay başlayan kontrat gün içerisinde genel olarak satıcılı bir seyir
izledi ve günü ekside noktaladı. Kontratta olası tepki alımları görmemiz
durumunda 7.65 ve 7.68 direnç seviyeleri söz konusu olabileceği gibi
satış baskısının ve geri çekilmenin sürmesi durumunda ise 7.60 ve 7.58
destek seviyelerini takip edeceğiz.
Destekler: 7.6000 / 7.5800 / 7.5600

TL'nin güçlü duruşu sürüyor. Geçtiğimiz
hafta 7.85 TL’nin altına sarktıktan sonra
artan satış baskısının etkisiyle geri
çekilmeyi sürdüren dolar/TL kurunda
TL'nin güçlü duruşu dünde sürdü.
Kurdaki geri çekilmede bugün merkez
bankasının yapacağı yılın son Para
Piyasası Kurulu toplantısı öncesinde
piyasada oluşan faiz artırımı beklentisi
etkili olurken küresel bazda yaşadığı
toparlanma ile 90 seviyesi üzerinde
kalıcılık sağlayan Dolar endeksi ise
kurdaki
aşağı
yönlü
hareketi
sınırlandırıyor. Haftanın dördüncü
işlem gününde başta TCMB faiz kararı
olmak üzere piyasaları etkileyebilecek
haber akışlarını ve bu haberlerin
fiyatlamalar
üzerindeki
etkilerini
izlemeyi sürdüreceğiz.

Dirençler: 7.6500 / 7.6800 / 7.7000
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Günün Gelişmeleri:
Aralık ayı vadeli Altın kontratı, haftanın
üçüncü işlem gününü %0.09 yükselişle
1.875,50 seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne düşüşle başlayan kontrat gün içerisinde genel olarak satıcılı seyrini
sürdürdü ve günü azda olsa artıda noktaladı. Kontratta geri çekilmenin
sürmesi halinde 1867 ve 1860 destek seviyeleri test edilebilir. Kontratta
yaşanılan geri çekilme sonrasında tepki alımları görmemiz durumunda
ise 1884 ve 1893 direnç seviyelerini takip edeceğiz.
Destekler: 1867 / 1860 / 1854
Dirençler: 1884 / 1893 / 1900

Mutasyona uğrayan yeni tip korona
virüsü ve ABD'de anlaşmaya varılan
teşvik paketi değerli metalde aşağı yönlü
hareketleri sınırlandırırken, açıklanan
makroekonomik veriler ile Noel tatili
öncesi ABD Dolar'ındaki toparlanma
sinyalleri Ons Altın'da zaman zaman
sert satışların gözlemledik. Dün ise hafta
başından beri gözlenen geri çekilmeler,
ABD Başkanı Donald Trump'ın 900
milyar dolarlık mali teşvik paketini
imzalamayacağına dair verdiği sinyaller
sonrasında yerini tepki alımlarına
bırakırken, mutasyona uğrayan korona
virüsün neden olduğu endişeler değerli
metalde yukarı yönlü hareketleri
destekledi. Haftanın dördüncü işlem
gününde
piyasaları
etkileyebilecek
haber akışlarını ve bu haberlerin
fiyatlamalar üzerindeki etkilerini izlemeyi
sürdüreceğiz.
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ARZUM: Payları, 24/12/2020 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz
konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Hizmetler, BIST Ticaret, BIST İstanbul ve BIST
Halka Arz endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı
32.210.000, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %47 olarak dikkate alınacaktır.
IHGZT: Şirket esas sözleşmesinin, "Sermaye ve Payların Nev'i" başlıklı 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye
dayanarak, 800.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 180.000.000 TL olan çıkarılmış sermayenin tamamı
nakden karşılanmak suretiyle, 620.000.000 TL nakit (bedelli) olarak %344,44 oranında artırılarak 800.000.000 TL'ye
çıkarılmasına karar verildi.
PGSUS: Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından düzenlenen
23.12.2020 tarihli Kredi Derecelendirme Raporu kapsamında Şirketimizin uzun vadeli kredi notu BBB, görünüm
durağan, kısa vadeli kredi notu A-3 olarak belirlenmiştir.
INVEO: Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7.maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketimizin 100.000.000,00 (yüzmilyon)
TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 30.000.000,00 (otuzmilyon) TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli)
karşılanmak suretiyle %220 oranında 66.000.000,00 (altmışaltımilyon) TL artırılarak 96.000.000,00 (Doksanaltımilyon)
TL'ye çıkarılmasına karar verildi.

