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BORSA İSTANBUL’DA SATIŞ BASKISI DEVAM EDECEK mi?
BIST 100 günü sert düşüşle kapattı. BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,40 düşüşle 1.283 puandan kapatırken bankacılık endeksi yüzde
4,64 değer kaybetti. Bankacılık endeksi yüzde 4,64, holding endeksi yüzde 2,50 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla
kazandıran yüzde 0,92 ile ticaret, en çok kaybettiren ise yüzde 5,46 ile metal, ana sanayi oldu. Bugün tepki alımlarının gelip gelmeyeceği
takip edilecek. Öte yandan Türkiye Varlık Fonu (TVF), Borsa İstanbul’un yüzde 10’luk payının Katar Yatırım Otoritesi’ne (QIA) devrinin
tamamlandığını duyurdu. TVF'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 26 Kasım'da TVF ve QIA arasında imzalanan mutabakat anlaşması
kapsamındaki işlem, QIA'nın 200 milyon dolarlık yatırımıyla sonuçlandı. Söz konusu işlem bedeli, Borsa İstanbul’un 2 milyar dolarlık
toplam sermaye değeri üzerinden belirlendi.
Dün yapılan kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sokağa çıkma sınırlamasına ilişkin, "Hafta
sonları cuma akşamı 21.00'den pazartesi sabahı saat 5'e kadar kesintisiz devam edecek" diye konuştu. Kovid-19 aşısının uygulanmasına
ilişkin, "İnşallah önümüzdeki aydan itibaren sağlık çalışanlarından başlayarak bu aşının uygulaması yapılacaktır" diyen Erdoğan,
"Salgının olumsuz etkisini azaltmak için, insan hareketliliğini en aza indirmeyi amaçlayan tedbirler dışında çare bulunmuyor" şeklinde
konuştu.
3. çeyrekte büyüme beklentiyi aştı. Türkiye İstatistik Kurumu, 3. çeyreğe ilişkin dönemsel gayrisafi milli hasıla verilerini açıkladı. Buna
göre yılın 3. çeyreğinde Türkiye ekonomisi yüzde 6,7 büyüme kaydetti. Büyümede yatırımlar kalemindeki hızlı artışın katkısı dikkat
çekerken, ihracat tarafından ise negatif katkı geldi. Büyümede ana gruplara bakıldığında yatırımlardaki hızlı artış dikkat çekti. Buna göre
yatırımlar yılın 3. çeyreğinde bir önceki yıla göre yüzde 22,5 arttı. Yatırımların detayına bakıldığında inşaat yatırımlarının yılın 3.
çeyreğinde yüzde 14,7 arttığı görüldü. Makine-teçhizat yatırımları ise yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 23,5 büyüdü.
ABD’nin seçilen başkanı Joe Biden eski Fed Başkanı Janet Yellen’ı Hazine Bakanı olarak seçtiğini duyurdu. Biden Yönetim ve Bütçe
Ofisi başkanlığına Neera Tanden’i Ekonomi Danışmanlar Konseyi başkanlığına ise Cecilia Rouse’u seçti. Biden’ın uzun dönem
danışmanlığını yapan Jared Bernstein ve Heather Boushey’i de Konsey üyeleri olarak atadı. Biden'ın ekonomi ekibinin seçimleri siyahi
ve düşük gelirli kesimin ekonomik sorunlarına odaklanacağına işaret etti. Yellen ve diğer isimler korona virüs salgını sonrası ekonomik
toparlanmayı yönetmekle görevlendirilecek. Yellen’ın karşılaştığı ilk sorun ise kamu kurumlarının kapanmasını engellemek ve uzayan
işsizlik kuyruklarının azaltılmasını sağlamak olacak.
OPEC'in video konferans yöntemiyle düzenlediği ve küresel petrol piyasaları ile üretim kısıntısı anlaşmasının değerlendirildiği 180. olağan
toplantısı başladı. Cezayir Enerji Bakanı ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Konferansı Başkanı Abdulmecid Attar, gelecek yıl
küresel ekonomide yüzde 4,4 büyüme öngörüldüğünü ve günlük petrol talebinin de 6,1 milyon varil artacağının beklendiğini belirterek
"2021 için bu daha parlak görünüm bize temkinli bir iyimserlik veriyor. Bu, doğru yolda olduğumuzun açık bir göstergesidir" dedi.
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Günün Gelişmeleri:
XU100 endeksi haftanın ilk işlem gününü
%3.40 düşüşle 1.283,58 seviyesinde
tamamladı. 30.2 milyar TL işlem
hacminin gerçekleştiği günde bankacılık
endeksi %4.64 düşerken, sanayi
endeksi ise %3.81 değer kaybetti.

Teknik Analiz:
Güne düşüşle başlayan ve gün içerisinde de satıcılı seyreden endeks
günü ekside noktaladı. Endekste geri çekilmenin sürmesi durumunda
1.275 ve 1.267 destek seviyelerini takip edeceğiz. Yaşanılan sert geri
çekilme sonrasında endekste tepki alımları görmemiz halinde ise 1.290
ve 1.296 direnç seviyeleri söz konusu olabilir.
Destekler: 1.275 / 1.267 / 1.260
Dirençler: 1.290 / 1.296 / 1.305

Geçtiğimiz haftanın genelinde yükseliş
ivmesi içerisinde olan BIST 100 endeksi
Cuma günü yaşadığı geri çekilme
sonrasında bu haftaya da satıcılı seyirle
başladı. Endekste yaşanılan geri
çekilmede yurt dışı borsalardaki satıcılı
seyrin etkili olduğu görülürken dün
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
başkanlığında yapılan kabine toplantısı
sonrasında
artan
korona
virüs
vakalarına karşı alınması planlanan yeni
tedbirler de endekste satış baskısını
artırdı. Haftanın ikinci işlem gününde
endekste geri çekilmeler sürebileceği
gibi 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 ilk işlem gününü %2.85
düşüşle
1.450,50
seviyesinde
tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne düşüşle başlayan ve gün içerisinde de satıcılı seyreden kontrat günü
ekside noktaladı. Kontratta geri çekilmenin sürmesi durumunda 1.443 ve
1.435 destek seviyelerini takip edeceğiz. Yaşanılan sert geri çekilme
sonrasında kontratta tepki alımları görmemiz halinde ise 1.456 ve 1.462
direnç seviyeleri söz konusu olabilir.
Destekler: 1.443 / 1.435 / 1.428
Dirençler: 1.456 / 1.462 / 1.470

Geçtiğimiz haftanın genelinde yükseliş
ivmesi içerisinde olan yakın vadeli
endeks kontratı spot piyasaya benzer
şekilde Cuma günü yaşadığı geri
çekilme sonrasında bu haftaya da
satıcılı seyirle başladı. Kontratta
yaşanılan geri çekilmede yurt dışı
borsalardaki satıcılı seyrin etkili olduğu
görülürken dün Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan
kabine toplantısı sonrasında artan
korona virüs vakalarına karşı alınması
planlanan yeni tedbirler de satış
baskısını artırdı. Haftanın ikinci işlem
gününde kontratta geri çekilmeler
sürebileceği
gibi
piyasaları
etkileyebilecek haber akışlarını ve bu
haberlerin
fiyatlamalar
üzerindeki
etkilerini izlemeyi sürdüreceğiz.
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Günün Gelişmeleri:
Aralık ayı vadeli USDTRY kontratı
haftanın ilk işlem gününü %0.67 düşüşle
7.8809 seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yatay başlayan kontrat gün içerisinde genellikle satıcılı bir seyir
izledi ve günü ekside noktaladı. Kontratta geri çekilmenin sürmesi
halinde 7.85 ve 7.82 destek seviyeleri test edilebileceği gibi geri çekilme
sonrasında tepki alımları yaşanması durumunda ise 7.90 ve 7.92 direnç
seviyelerini takip edeceğiz.
Destekler: 7.8500 / 7.8200 / 7.8000
Dirençler: 7.9000 / 7.9200 / 7.9500

Yurt içi büyüme verisi ve BDDK
düzenlemeleri ile başladığımız haftada
yakın vadeli USDTRY kontratı yatay
seyrini sürdürüyor. Türkiye İstatistik
Kurumu tarafından açıklanan üçüncü
çeyreğe ilişkin dönemsel gayrisafi milli
hasıla verilerine göre Türkiye ekonomisi
yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 6,7
büyüme kaydetti. Öte yandan BDDK,
Türk Lirası plasman ve depo limitlerini
esneterek TL plasmanlar, TL depo, TL
repo ve TL kredilerin toplamının
bankaların en son hesapladıkları yasal
öz kaynaklarının yüzde 2,5'i kadar
uygulayacak. Bu limit daha önce yüzde
0,5 olarak uygulanıyordu. Haftanın ikinci
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 ilk
işlem gününü %0.06 yükselişle 1.782,70
seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yatay başlayan kontrat gün içerisinde dalgalı seyretti ve günü azda
olsa artıda noktaladı. Kontratta satış baskısının sürmesi halinde 1775 ve
1767 destek seviyeleri söz konusu olabilir. Geçtiğimiz hafta genelinde
yaşanılan satışlar sonrasında kontratta tepki alımlarının sürmesi
durumunda ise 1789 ve 1795 direnç seviyelerini takip edeceğiz.
Destekler: 1775 / 1767 / 1760
Dirençler: 1789 / 1795 / 1805

Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde
aşı gelişmelerine ek olarak, risk iştahında
gözlenen artış Ons Altın’da 1800
psikolojik destek seviyesinin kırılması
sonucu satışların derinleştiği gözlenmişti.
Haftanın ilk işlem gününe ekonomik
toparlanmaya
ilişkin
işaretler
doğrultusunda satıcılı bir başlangıç
yapan değerli metalde baskılar devam
ederken öte taraftan risk iştahındaki
dalgalı görünüm ve Dolar çevresindeki
yatay harekeler aşağı yönlü hareketleri
sınırlandıran unsurlar olarak karşımıza
çıkıyor. Haftanın ikinci işlem gününde
piyasaları
etkileyebilecek
haber
akışlarını ve bu haberlerin fiyatlamalar
üzerindeki
etkilerini
izlemeyi
sürdüreceğiz.
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KONTR: Şirketimizin, Aksa Enerji Üretim A.Ş.' ne ait, Antalya'da kurulu ve Özbekistan Taşkent'e Taşınacak olan
toplam 240MW büyüklüğündeki Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali için AKSA ENERJİ TASHKENT FE LLC
firmasıyla sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme bedeli 3.650.000,00 € tutarındadır.
SKBNK: JCR Eurasia Rating, 31.12.2019 itibariyle yaptığı değerlendirmeye istinaden Bankamızı yatırım yapılabilir
kategorisinde sınıflandırarak, uzun vadeli notunu "BBB+(Trk)"dan "BBB(Trk)"ye, Kısa Vadeli Ulusal Notunu "A-2
(Trk)"den "A-3 (Trk)" seviyesine revize etmiş olup, görünümleri ise "stabil" olarak belirlemiştir. Uzun Vadeli
Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notlarını "B-" ve görünümlerini de "Negatif" olarak belirlemiştir.

