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GÖZLER BUGÜN ENFLASYON VERİSİNDE OLACAK..
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,02 değer kazanarak günü 1.325,29 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki
kapanışa göre 0,20 puan artarken, toplam işlem hacmi 30,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,61 değer
kaybederken, holding endeksi yüzde 0,30 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,81 ile spor, en çok
kaybettiren ise yüzde 1,36 ile tekstil deri sektörü oldu. Bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında Euro Bölgesi'nde perakende satışlar ve
dünya genelinde hizmet sektörü Satın alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edilecek.
Biden yönetimi için Hazine Bakanı olarak seçilen Janet Yellen, Delaware'de güncel ekonomik ve politik sorunlar ile ilgili bir konuşma
gerçekleştirdi. Yellen, Amerikan’ın küresel liderliğini yeniden tesis etmeye vurgu yaptı. Yellen konuşmasında "Tarihi bir krizin içindeyiz"
ifadelerini kullandı. ABD’nin Seçilmiş Başkanı Joe Biden’ın Hazine Bakanı olarak seçtiği Janet Yellen, Delaware’de bir etkinlikte
konuşarak eşitsizliğe, işsizliğe, gıda güvenliğine ve Amerikan’ın küresel liderliğini yeniden tesis etmeye vurgu yaptı. Gerçekleştirdiği
konuşmada, “Tarihi bir krizin içerisindeyiz.” diyen Yellen, bu trajedinin sadece ekonomik sürdürülebilirliği değil fakat Amerika’daki her
insana eşit fırsatlar tanıyan sistemi de bozduğunu belirtti.
Pfizer ve BioNTech’in aşısı İngiltere’den onay aldı. İngiltere, düzenleyici kuruluşların Pfizer ve BioNTech aşısını onaylamasıyla birlikte
Kovid-19 aşısına onay veren ilk batılı ülke oldu. Acil durum onayıyla birlikte aşının tedarik edilmesinin önü açıldı ve korona virüs ile
mücadelede yeni bir safhaya geçildi. Pfizer ve Alman ortağı BioNTech Kasım ayında aşının ‘taşıyıcı RNA’ isimli yeni bir teknolojiye
dayandığını belirtmişlerdi ve son test sonuçlarında da aşının yüzde 95 etkinliğe sahip olduğunu söylemişlerdi.
Öte yandan İngiltere’nin aşı onayına rağmen Avrupa kısıtlamaları sıkılaştırıyor. Almanya’da son 24 saat içinde 25 bine yakın yeni korona
virüs vakası kaydedildi. Bir gün içinde hayatını kaybeden kişi sayısı ise, 7 ayın en yüksek seviyesine çıkarak 483 kişiye ulaştı. Hükümet,
geçen ayın başından bu yana, restoranlar, barlar, spor salonları ve kültürel mekanları kapalı tutarak, sosyal iletişimin kısıtlanmasını ve
salgının yayılmasını önlemeye çalışıyor. İtalyan hükümeti de tatil sezonunda kısıtlamaları artırmaya hazırlandıklarını açıkladı.
ABD'de özel sektör istihdamı beklentinin altında. ABD'de ADP'nin açıkladığı özel sektör istihdam verisi Kasım ayında 307 bin ile
Temmuz'dan bu yana en zayıf artışı kaydetti. ABD'li şirketler Kasım'da beklenenden daha az kişi istihdam etti. Veri, korona virüs
vakalarının artması ve bazı hükümetlerin yen kısıtlamalara başlamasıyla birlikte işe alımların hız kestiğinin sinyalini veriyor. ADP
Araştırma Enstitüsü'nün (ADP) Çarşamba günü açıkladığı verilere göre işletmeler, istihdamı Kasım boyunca 307 bin artırdı. Bu,
Temmuz'dan bu yana görülen en düşük rakam. Ekonomistlerin medyan tahmini 440 binlik bir artış olacağı yönündeydi. Beklenenden
daha yavaş gerçekleşen işe alımlar, Kovid-19 yayılmaya devam ettikçe iş gücü piyasasının düzensiz bir toparlanma sürecinden geçtiğini
gösterdi. Restoranlara, alışverişe ve seyahatlere yönelik yeni kısıtlamalar da toparlanmayı düzensizleştiriyor.
Almanya'da perakende satışlar pozitif sürpriz yaptı. Almanya’da Ekim ayı perakende satışları bir önceki aya göre yüzde 2,6 artış
göstererek beklentileri ikiye katlarken yıllık bazda ise yüzde 8,2 yükseldi. Ekonomistlerin medyan tahmini aylık bazda yüzde 1,2 artış
yönündeyken yıllık bazda yüzde 5,8 yükseliş kaydedilmesi yönündeydi. Alman İstatistik Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, gıda,
meşrubat ve tütün sektöründeki satışlarda yıllık bazda yüzde 7.3 artış yaşanırken süpermarket ve türevlerindeki satışlar yüzde 7,9 arttı.
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Günün Gelişmeleri:
XU100 endeksi haftanın üçünü işlem
gününü %0.02 yükselişle 1.325,49
seviyesinde tamamladı. 30.5 milyar TL
işlem hacminin gerçekleştiği günde
bankacılık endeksi %0.61 düşerken,
sanayi endeksi ise %0.94 değer kazandı.

Teknik Analiz:
Güne yatay başlayan ve gün içerisinde alıcılı bir seyir izledi endeks günü
azda olsa artıda noktaladı. Endekste yükselişin sürmesi halinde 1.332 ve
1.340 direnç seviyeleri test edilebileceği gibi kar satışlarına bağlı olarak
olası geri çekilmeler görmemiz halinde ise 1.318 ve 1.309 destek seviyeleri
görülebilir.
Destekler: 1.318 / 1.309 / 1.300
Dirençler: 1.332 / 1.340 / 1.348

Haftaya ABD ve Asya piyasalarındaki
satıcılı seyre eşlik ederek düşüşle
başlayan, Salı günü ise tepki alımları ile
kayıplarını telafi eden BIST 100 endeksi
dün ABD ve Asya piyasalarındaki karışık
görünüm ile yatay bir başlangıç yaptı ve
yurt dışı borsalara göre pozitif ayrışarak
günü
kapadı.
Devam
eden
aşı
çalışmalarının dünya genelinde izin
aşamasına gelip aşılama süreçleri
başlayacakken
bir
yandan
da
kısıtlamaların sürmesi borsalarda rallilere
neden olurken haftanın dördüncü 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 %0.72
düşüşle 1.475 seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne düşüşle başlayan ve gün içerisinde dalgalı bir seyir izleyen kontrat
günü ekside noktaladı. Kontratta ana yükseliş hareketinin sürmesi halinde
1.482 ve 1.490 direnç seviyelerini takip edeceğiz. Satış baskısının artması
ve geri çekilmeler görmemiz durumunda ise kontratta 1.468 ve 1.460
destek seviyeleri test edilebilir.
Destekler: 1.468 / 1.460 / 1.453
Dirençler: 1.482 / 1.490 / 1.500

Küresel borsalarda Kasım ayında
kaydedilen rekor yükselişler sonrasında
aşı haberleriyle desteklenen ralli
sürerken Pfizer Inc. ve ortağı BioNTech
SE, geliştirdikleri Kovid-19 aşısının
Avrupa
Birliği
(AB)
içerisinde
kullanılabilmesi için otoritelere başvuru
yaptı. Öte yandan Sağlık Bakanı
Fahrettin Koca korona virüs aşının 11
Aralık'tan sonra yaygın bir şekilde
sağlık
çalışanlarından
öncelikle
başlamak üzere yapılması yönünde
strateji hazırladığını aktarırken gün
içerisinde yurt dışı borsalara göre pozitif
ayrışan kontrat akşam seansında ise
satıcılı bir seyir izledi. Haftanın
dördüncü 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 %0.27
düşüşle 7.9180 seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yatay başlayan kontrat gün içerisinde de yatay seyrini sürdürdü ve
günü ekside noktaladı. Kontratta olası yukarı yönlü hareketler görmemiz
durumunda 7.9350 ve 7.95 direnç seviyeleri söz konusu olabileceği gibi
geçtiğimiz haftakine benzer şekilde satış baskısının yeniden artması
durumunda ise 7.90 ve 7.88 destek seviyelerini takip edeceğiz.
Destekler: 7.9000 / 7.8800 / 7.8500
Dirençler: 7.9350 / 7.9500 / 7.9800

Doların küresel bazda zayıf görüntüsü
sürerken önceki gün hem yurt içinde
hem de ABD tarafında açıklanan PMI
verilerini takip ettik. Türkiye'nin imalat
sektörü satın alma yöneticileri endeksi
(PMI) verisi Kasım ayında 51,4
düzeyinde
gerçekleşirken
ABD'de
açıklanan ISM İmalat Satın Alma
Müdürleri Endeksi (PMI) verisi ise
piyasa beklentisine paralel Kasım
ayında 57,5 seviyesinde açıklandı. Öte
yandan dün ABD’de açıklanan özel
sektör tarım dışı istihdam verisinin
piyasa beklentisi olan 410 bin artışa
karşılık yalnızca 307 bin artması
dolardaki
satış
baskısını
artırdı.
Haftanın dördüncü 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 %1.19 yükselişle
1.830,85 seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan kontrat, gün içerisinde yükselişini korumayı
başardı ve günü artıda noktaladı. Kontratta tepki alımları ile yukarı yönlü
hareketin sürmesi halinde 1835 ve 1843 direnç seviyeleri test edilebilir.
Yaşanılan tepki alımları sonrasında kontratta olası geri çekilmeler
görmemiz durumunda ise 1823 ve 1817 destek seviyelerini takip edeceğiz.
Destekler: 1823 / 1817 / 1809
Dirençler: 1835 / 1843 / 1850

Haftaya ekonomik toparlanmaya ilişkin
işaretler doğrultusunda satıcılı bir
başlangıç yapan Ons Altın kontratı,
doların küresel bazda değer kaybetmesi
ile yönünü yukarı çevirdi. Devam eden
aşı çalışmalarının dünya genelinde izin
aşamasına gelip aşılama süreçlerinin
başlayacak olmasına rağmen rekor
kırmayı sürdüren vaka sayıları, tepki
alımları ile birleşip kontratı son iki işlem
gününde de yükseltti. Dün ABD’de
açıklanan özel sektör tarım dışı istihdam
verisinin piyasa beklentisinin altında
kalarak 307 bin artması, dolardaki satış
baskısını artırarak kontratta tepki
alımlarının sürmesine neden olabilir.
Haftanın dördüncü işlem gününde
piyasaları
etkileyebilecek
haber
akışlarını ve bu haberlerin fiyatlamalar
üzerindeki
etkilerini
izlemeyi
sürdüreceğiz.
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KRVGD: Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 51.750.000 TL nominal değerli paylarının Borsa dışında
halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 187.500.000 TL nominal değerli payları Kotasyon
Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 51.750.000 TL nominal değerli paylar
04/12/2020 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 9 TL/pay baz fiyat, "KRVGD" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem
görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 3.000.000 TL olarak belirlenmiştir.
CEMAS: Esas Sözleşmemizin 6. maddesinin Yönetim Kurulumuza verdiği yetkiye dayanarak, 474.000.000 TL olan
Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 1.000.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 474.000.000 TL
nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla, %100 oranında artırılarak 948.000.000 TL'ye yükseltilmesine karar
verilmiştir.
TSPOR: Şirket esas sözleşmemizin 6. maddesinde 500.000.000.-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı
içerisinde 236.390.631.-TL olan çıkarılmış sermayemizin; tamamı nakden karşılanmak suretiyle (% 111,5143 bedelli)
500.000.000.-TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir.

