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GÖZLER TEŞVİK GELİŞMELERİNDE
BoE faizlerde ve tahvil alımlarında değişikliğe gitmedi. İngiltere Merkez Bankası faiz oranını yüzde 0.1'de, tahvil alımını 895 milyar sterlin
seviyesinde tuttu. Avrupa Birliği (AB) ile Brexit görüşmelerinin sonucu beklenirken, İngiltere'de politika yapıcılar parasal teşviki
sürdürüyorlar. Başkan Andrew Bailey öncülüğündeki dokuz politika yapıcı oy birliğiyle faizleri ve 895 milyar sterlin seviyesindeki varlık
alımlarını değiştirmeme kararı aldı. Brexit geçiş dönemi 31 Aralık'ta sona eriyor. İngiltere ise AB ile henüz herhangi bir anlaşmaya varmış
değil. BoE'nin Para Politikası Kurulu (PPK) görünümün daha fazla bozulması halinde -negatif faiz de dahil olmak üzere- teşviki artırmak
için alana sahip oldukları değerlendirmesinde bulundular. Ayrıca, İngiltere'nin AB ile 1 Ocak'ta serbest ticaret anlaşmasına vardığını
varsaydığını belirten BoE, devam eden korona virüs krizinin etkisini ve ekonomideki belirsizliği dengelemek için altı hafta önce tahvil alım
programını 150 milyar sterlin artırmıştı.
Türkiye'nin kredi temerrüt takası risk primi (CDS) pandemi öncesi seviyelere geriledi. Türkiye’nin kredi temerrüt takas risk primi (CDS)
2020 Mart ayından bu yana ilk defa 350 baz puan seviyesinin altını gördü. 21 Nisan’da bu yılın zirvesini gören CDS yıl içerisinde dalgalı
bir seyir izlemişti. Kasım ayının başlarında 550 baz puan seviyesinin üzerinde seyreden risk primi, ekonomi yönetimindeki değişikliklerden
sonra gerilemişti. Aralık ayı başından bu yana yeniden yükseliş eğiliminde olan CDS perşembe günü 350 baz puanın altına düşerek son
9 ayın en düşüğüne geriledi.
Yabancı portföy girişi devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın verilerine göre 11 Aralık haftasında yabancı yatırımcılar nette
41 milyon dolarlık hisse, 99 milyon dolarlık DİBS aldı. Kasım ayının ortasından bu yana yabancı yatırımcıların Türk varlıklarına yönelik
ilgisinin arttığı görülmüştü. O tarihten sonra Türkiye'ye yaklaşık 2 milyar dolarlık portföy girişi gerçekleşti. Öte yandan döviz mevduatlarında
yeni rekor geldi. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 11 Aralık haftasında 320 milyon dolar arttı. Yurt içi yerleşiklerin Döviz mevduatı 11
Aralık ile biten işlem haftasında 320 milyon dolar artarak 231.53 milyar dolar ile rekor seviyeye yükseldi.
Euro Bölgesi'nde tüketici fiyatlarındaki zayıf seyir sürüyor. Euro Bölgesi'nde fiyat baskısı Kasım ayında da zayıf kalmaya devam etti.
Göreceli olarak hala düşük olan enerji fiyatları ve pandemi kısıtlamalarının devam etmesinden dolayı Aralık ayında da enflasyonda bir artış
beklenmiyor. Euro Bölgesi'nde enflasyon Kasım ayında inatçı bir şekilde eksi yüzde 0.3 seviyesinde kaldı. Enerji ve gıda gibi volatil
kalemleri içermeyen çekirdek enflasyon ise yüzde 0.2 ile rekor düşük seviyedeki seyrini korudu. Avrupa'da kısıtlayıcı önlemler hala devam
ederken Aralık ayında da fiyat baskısı anlamında pek bir toparlanma bekleniyor.
ABD işsizlik ödeneği başvuruları beklenmedik bir şekilde üç ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Çalışma Bakanlığı verilerine göre, normal
eyalet programlarındaki ilk işsizlik başvuruları 12 Aralık'ta 23 bin artarak 885 bine yükseldi. Bu veriler, Kovid-19 vakalarındaki artış ve iş
yeri kapanmalarının baş gösterdiği bir ortamda işgücü piyasasındaki toparlanmanın tekrar sarsıldığını gösteriyor. Eyalet programları için
devam eden başvurular ise 5 Aralık'ta 273 bin azalarak 5.51 milyona geriledi. Bu sayının, ortalama olarak eyalet işsizlik yardımı alan
insanların sayısına yakın olduğu kaydedildi. ABD’de bugün teşvik paketi ile ilgili bir anlaşmanın çıkıp çıkmayacağı piyasaların takibinde
olacak.
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Günün Gelişmeleri:
XU100 endeksi haftanın dördüncü işlem
gününü %0.50 yükselişle 1.399,36
seviyesinde tamamladı. 28.9 milyar TL
işlem hacminin gerçekleştiği günde
bankacılık endeksi %0.44 yükselirken,
sanayi endeksi ise %0.06 değer kaybetti.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan endeks, gün içerisinde pozitif seyrini sürdürdü
ve günü artıda noktaladı. Endekste yükselişin sürmesi halinde 1.410 ve
1.416 direnç seviyeleri test edilebileceği gibi kar satışlarına bağlı olarak
olası geri çekilmeler görmemiz durumunda ise 1.390 ve 1.380 destek
seviyeleri söz konusu olabilir.
Destekler: 1.390 / 1.380 / 1.375
Dirençler: 1.410 / 1.416 / 1.423

Endeks önceki günkü geri çekilmesi
sonrasında dünü yatay seyirde geçirdi.
Önceki gün yaşadığı yükselişle 1.409
puanın üzerini görerek tarihi zirvesini
geliştiren BIST 100 endeksi, günün
devamında gelen kar satışlarıyla geri
çekilmişti.
Yaşadığı
geri
çekilme
sonrasında ise düne yurt dışı borsalardaki
pozitif seyre eşlik ederek tepki alımları ile
başlayan endeks, yatay diyebileceğimiz
bir işlem gününü geride bıraktı. Destek
seviyeleri üzerinde kaldıkça yükseliş
trendini devam ettirme potansiyeli olan
endeks için haftanın 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 dördüncü işlem gününü %0.79
yükselişle 1.560 seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan kontrat, gün içerisinde pozitif seyrini sürdürdü
ve günü artıda noktaladı. Kontratta ana yükseliş hareketinin sürmesi
halinde 1.565 ve 1.572 direnç seviyeleri test edilebileceği gibi kar
satışlarına bağlı olarak olası geri çekilmeler görmemiz durumunda ise
1.552 ve 1.545 destek seviyeleri söz konusu olabilir.
Destekler: 1.552 / 1.545 / 1.538
Dirençler: 1.565 / 1.572 / 1.580

Geçtiğimiz hafta içerisinde başladığı
yükseliş hareketine devam eden yakın
vadeli endeks kontratı, yurt dışı
borsalardaki pozitif seyre paralel şekilde
yükselişle başladığı haftanın üçüncü
işlem gününü gelen kar satışları
sonucunda gerileyerek kapatmıştı. Düne
ise yaşadığı geri çekilme sonrasında yurt
dışı borsalardaki pozitif seyre eşlik
ederek tepki alımları ile başlayan kontrat
gün içerisinde bu yükselişini korumayı
başardı.
Haftanın son işlem gününde piyasaları
etkileyebilecek haber akışlarını ve bu
haberlerin
fiyatlamalar
üzerindeki
tassgggdgdgdgdg30
etkilerini izlemeyi sürdüreceğiz.

18 Aralık 2020
Günün Gelişmeleri:
Aralık ayı vadeli USDTRY kontratı
haftanın dördüncü işlem gününü %1.24
düşüşle 7.7505 seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yatay başlayan kontrat gün içerisinde satıcılı bir seyir izledi ve günü
ekside noktaladı. Kontratta tepki alımları görmemiz durumunda 7.7750
ve 7.80 direnç seviyeleri test edilebileceği gibi satış baskısının sürmesi
halinde ise 7.72 ve 7.70 destek seviyeleri de söz konusu olabilir.
Destekler: 7.7200 / 7.7000 / 7.6800
Dirençler: 7.7750 / 7.8000 / 7.8200

Haftaya 7.85 TL’den başladıktan sonra
7.90 TL’nin üzerini 2020
test eden ancak bu
seviye üzerinde kalıcılık sağlayamayan
dolar/TL kuru, haftanın ikinci işlem
gününde ABD’nin Türkiye'ye yönelik
olarak S-400 sistemleri nedeniyle
yaptırım kararı almasına rağmen aşağı
yönlü
hareketini
sürdürmüştü.
Çarşamba günü ise “2021 Yılında Para
ve
Kur
Politikası”
sunumunda
açıklamalarını takip ettiğimiz Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı
Naci Ağbal’ın “Gerekirse parasal
duruşumuzu daha da sıkılaştıracağız”
vurgusu ile değer kazanan TL’deki güçlü
duruş dün de sürdü. Haftanın 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
dördüncü
işlem
gününü
%1.78
yükselişle
1.886,40
seviyesinde
tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlangıç yapan kontrat gün içerisinde de bu seyrini
sürdürdü ve günü artıda noktaladı. Kontratta yukarı yönlü hareketin
sürmesi halinde 1894 ve 1900 direnç seviyeleri test edilebileceği gibi olası
geri çekilmeler görmemiz durumunda ise 1878 ve 1870 destek seviyelerini
takip edeceğiz.
Destekler: 1878 / 1870 / 1863
Dirençler: 1894 / 1900 / 1910

Geçtiğimiz gün, yılın son FOMC
toplantısı öncesi Dolar çevresindeki
zayıflık zaman zaman değerli metalde
yükselişlere neden olurken, gerçekleşen
Fed toplantısı sonrası Altın'a olan
talebin arttığı takip edilmişti. Dün ise
Fed'in
ekonomik
toparlanmayı
destekleyici açıklamaları ile Dolar
endeksinin 90,00 seviyesi altındaki zayıf
görünümü Ons Altın'a destek olmayı
sürdürdü. Dikkatler ABD teşvik paketi
gelişmeleri üzerinde olmaya devam
ederken haftanın son işlem gününde
piyasaları
etkileyebilecek
haber
akışlarını ve bu haberlerin fiyatlamalar
üzerindeki
etkilerini
izlemeyi
sürdüreceğiz.
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CELHA: Şirketin çıkarılmış sermayesinin 41.500.000,- Türk Lirası'na artırılmasında, ihraç edilecek 25.000.000,- Türk
Lirası nominal değerli payların kayda alınması talebi ile 17.12.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru
yapılmıştır.

