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GÖZLER BUGÜN TCMB FAİZ KARARINDA
Pfizer Inc. son klinik deneylere ilişkin verilerin, Kovid-19’a karşı geliştirilen aşının yüzde 95 etkinlik gösterdiğini belirtti. Şirket, ABD
yetkililerinden gerekli onayı almak için başvuran ilk aşı firması olmaya hazırlanıyor. Pfizer ve BioNtech de geliştirilen aşının 44 bine yakın
denekte, tüm yaş ve etnik kesimlerde etkili olduğunu ve önemli bir yan etkisinin olmadığını kaydetti. Moderna ile birlikte Pfizer'da, son
günlerde Kovid-19'a karşı geliştirilen aşı çalışmaları üzerine umut verici açıklamalarda bulundu. AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi’nin
de yakında deney sonuçlarına ilişkin açıklama yapması bekleniyor.
BIST 100, günü yüzde 2,78 yükselişle 1.294 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken bankacılık
endeksi yüzde 5,05 değer kazandı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 35 puan artarken, toplam işlem hacmi 35,1 milyar lira
seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 5,05, holding endeksi yüzde 2,41 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla
yüzde 7,75 ile metal ana sanayi, en çok kaybettiren ise yüzde 0,27 ile turizm oldu.
Öte yandan Avrupa borsaları, yeni tip korona virüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışının etkisiyle günü yükselişle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,44 artışla 390,54 puana çıktı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,31 artarak
6.385,24 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,52 değer kazanarak 13.201,89 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,52'lik
artışla 5.511,45 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,87'lik yükselişle 21.622,66 puana ulaştı.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ekonomi Şurası'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Yatırımcılarımızı yüksek
faizlere ezdirmemeliyiz" ifadelerini kullandı. Enflasyonla mücadelenin en önemli öncelikleri olduğunu belirten Erdoğan hedeflerinin
enflasyonu tek haneli seviyelere ulaştırmak olduğunu söyledi. Erdoğan, "Yüksek faizlerin neye mâl olduğu ortada. Yüksek faizlere
yatırımcımızı ezdirmemeliyiz" diye konuştu. Enflasyonla ilgili değerlendirmelerde de bulunan Erdoğan, enflasyonla mücadelenin en
önemli öncelikleri olduğunu, hedeflerinin enflasyonu tek haneli seviyelere indirmek olduğunu belirtti.
Avrupa Merkez Bankası yetkilileri Aralık ayında piyasa tarafından güçlü bir şekilde beklenen yeni parasal teşvikin büyüklüğe değil, niteliğe
odaklı olacağının sinyallerini veriyor. Avrupalı politika yapıcılar yatırımcıları gelecek parasal teşvikin büyüklüğüne odaklanmak yerine
tasarımına bakmaya ikna etmeye çalışıyor. Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Christine Lagarde ve diğer merkez bankası yetkilileri,
Aralık ayında piyasanın dört gözle beklediği politika kararının ekonomik kriz boyunca hem varlık alımları hem de banka kredileriyle ucuz
para sağlamayı hedefleyeceğini piyasaya birkaç kez ima etmişti.
Küresel borç seviyesi, bu yılın ocak-eylül döneminde 15 trilyon dolar artarak 272 trilyon doları aştı ve tüm zamanların rekorunu kırdı.
Uluslararası Finans Enstitüsünün (IIF) yayınladığı "Küresel Borç Monitörü” raporuna göre, yılın üç çeyreğinde küresel borç tutarı 15
trilyon dolar artarak 272 trilyon doların üzerine yükseldi. Rapora göre, 2020’nun üçüncü çeyreğinin sonunda, üçüncü çeyrekte
ekonomilerdeki toparlanmanın etkisiyle toplam borç dünyadaki toplam GSYH’nin yüzde 364’e ulaştı. IIF'nin raporunda, küresel borcun,
Kovid-19 salgınında kamu ve şirket borçlarında keskin bir artışla yılsonunda 277 trilyon doları bulması ve dünya GSYH’sinin yüzde
365’ine ulaşmasının beklendiği ifade edildi.
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Günün Gelişmeleri:
XU100 endeksi haftanın üçünü işlem
gününü %2.78 yükselişle 1.294,72
seviyesinde tamamladı. 35.1 milyar TL
işlem hacminin gerçekleştiği günde
bankacılık endeksi %5.05 yükselirken,
sanayi endeksi ise %2.43 değer kazandı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan ve gün içerisinde de bu yükseliş seyrini sürdüren
endeks günü artıda noktaladı. Endekste yükselişin sürmesi halinde 1.300
ve 1.308 direnç seviyeleri test edilebileceği gibi kar satışlarına bağlı olarak
olası geri çekilmeler görmemiz halinde ise 1.286 ve 1.280 destek seviyeleri
görülebilir.
Destekler: 1.286 / 1.280 / 1.275

Endeks tepki alımları ile başladığı günü
yükselişle kapadı. Haftaya yatay bir
başlangıç yaptıktan sonra Salı günü sert
diyebileceğimiz şekilde satışlar yaşayan
ve geri çekilen BIST 100 endeksi haftanın
üçüncü işlem gününde ise tepki
alımlarıyla kayıplarının çoğunu telafi etti.
Bugün açıklanacak TCMB faiz kararı
öncesinde endekste alımlar sürebileceği
gibi
piyasa
beklentisinin
altında
gelebilecek olası faiz kararı sonrasında
ise satış baskısının artığı görülebilir.
Haftanın dördüncü işlem gününde
piyasaları etkileyebilecek haber akışlarını
ve bu haberlerin fiyatlamalar üzerindeki
etkilerini izlemeyi sürdüreceğiz.

Dirençler: 1.300 / 1.308 / 1.315
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Günün Gelişmeleri
Aralık ayı vadeli endeks 30 kontratı
haftanın üçüncü işlem gününü %3.61
yükselişle
1.471,75
seviyesinde
tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan ve gün içerisinde alıcılı seyreden kontrat günü
artıda noktaladı. Kontratta yükseliş hareketinin sürmesi halinde 1.476 ve
1.482 direnç seviyelerini takip edeceğiz. Satış baskısının artması ve geri
çekilmeler görmemiz durumunda ise kontratta 1.462 ve 1.453 destek
seviyeleri test edilebilir.
Destekler: 1.462 / 1.453 / 1.445
Dirençler: 1.476 / 1.482 / 1.490

Geçtiğimiz hafta genelinde sürdürdüğü
yükseliş hareketini bu haftaya taşıyarak
haftaya yükselişle başlayan yakın
vadeli endeks kontrattı haftanın ilk iki
işlem gününde satıcılı seyretmişti.
Düne ise tepki alımları ile başlayan
kontratta
bankacılık
hisseleri
öncülüğünde gün genelinde pozitif
seyretti. Bugün açıklanacak TCMB faiz
kararı öncesinde kontratta alımlar
sürebileceği gibi piyasa beklentisinin
altında gelebilecek olası faiz kararı
sonrasında ise satış baskısının artığı
görülebilir. Haftanın dördüncü işlem
gününde piyasaları etkileyebilecek
haber akışlarını ve bu haberlerin
fiyatlamalar
üzerindeki
etkilerini
izlemeyi sürdüreceğiz.
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Günün Gelişmeleri:
Kasım ayı vadeli USDTRY kontratı
haftanın üçüncü işlem gününü %0.57
düşüşle
7.7231
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 7.75 ve 7.78 direnç seviyeleri söz konusu olabileceği gibi
geçtiğimiz haftakine benzer şekilde satış baskısının yeniden artması
durumunda ise 7.70 ve 7.68 destek seviyelerini takip edeceğiz.
Destekler: 7.7000 / 7.6800 / 7.6500
Dirençler: 7.7500 / 7.7800 / 7.8000

Kur yatay seyirde TCMB’yi bekliyor.
Geçtiğimiz
hafta
TL’nin
dolar
karşısındaki değer kazanımı ile geri
çekilen dolar/TL kuru ve yakın vadeli
kontrat, merkez bankasının faiz kararı
haftasına tepki alımları ile yükselerek
başlamıştı. Pazartesi günkü yükselişi
ile 7.70 TL üzerinde kalıcılık sağlayan
kontrat, son iki işlem gününde 7.75
TL’nin üzerini test etse de ana
hareketini 7.70-7.75 TL arasında
sürdürüyor. Bugün açıklanacak TCMB
faiz kararı öncesinde yatay bantta
hareket eden kontratta faiz kararı ile
birlikte oynaklığın artığını görebiliriz.
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 %0.77 düşüşle
1.876,55 seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:

Haftanın ilk işlem gününde aşı haberleri
ile geri çekilen yakın vadeli Ons Altın
kontratı, Salı günü gelen tepki alımları ile
kayıplarını telafi etmişti. Dün ise aşı
haberleri ile yeniden artan satış baskısı
ile değerli metalde yeniden geri çekilme
gördük.
Kontratta
yaşanılan
geri
çekilmede ABD'de açıklanan konut
başlangıçları
verisinin
beklentilerin
üzerinde gelmesi de etkili olurken teknik
açıdan 100 günlük hareketli ortalama
seviyesini takip edeceğiz.

Güne düşüşle başlayan kontrat gün içerisinde satıcılı seyrini sürdürdü ve
günü ekside noktaladı. Kontratta geri çekilmenin sürmesi halinde 1868 ve
1860 destek seviyeleri test edilebilir. Hafta başından beri kontratta süren
geri çekilme sonrasında tepki alımları görmemiz durumunda ise 1882 ve
1887 direnç seviyelerini takip edeceğiz.

Haftanın dördüncü işlem gününde
piyasaları
etkileyebilecek
haber
akışlarını ve bu haberlerin fiyatlamalar
üzerindeki
etkilerini
izlemeyi
sürdüreceğiz.

Destekler: 1868 / 1860 / 1855
Dirençler: 1882 / 1887 / 1895
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KENT ve KNFRT payları 19/11/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 03/12/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna)
kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir.
PETKM: Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin tamamı geçmiş yıl karından karşılanmak üzere 2.112.000.000 TL'den
2.534.400.000 TL'ye artırılması 18.11.2020 tarihinde tescil edilmiştir. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç
tarihi 20.11.2020'dir.

