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YILIN SON PPK TOPLANTISINDAN DA FAİZ ARTIRIMI ÇIKTI..
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini 200 baz puan artışla yüzde 17'ye çıkardı. TCMB'nin karar metninde enflasyon
görünümüne dair risklerin bertaraf edilmesi, enflasyon beklentilerinin kontrol altına alınması ve dezenflasyon sürecinin en kısa sürede
yeniden tesisi için, 2021 yılsonu tahmin hedefini göz önünde bulundurularak, güçlü bir parasal sıkılaştırma yapılmasına karar verildiği
belirtildi. Ekonomistlerin beklentisi politika faizinin 150 baz puan artışla yüzde 16,50 seviyesine çıkarılacağı yönündeydi. TCMB, iç talep
koşulları, döviz kuru başta olmak üzere birikimli maliyet etkileri, uluslararası gıda ve diğer emtia fiyatlarındaki yükseliş ve enflasyon
beklentilerindeki bozulmanın fiyatlama davranışları ve enflasyon görünümünü olumsuz etkilemeye devam ettiğini ifade etti. Bu
değerlendirmelerinin ışığında banka önümüzdeki dönemde parasal duruşun sıkılığının, enflasyonu etkileyen tüm unsurlar dikkate alınarak,
enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.
Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Kevin McCarthy, meclisteki diğer Cumhuriyetçilere bireysel yardımı 2.000 dolara çıkarmayı hedefleyen
teşvik paketinin başarısız olacağını söyledi. ABD'de mali teşvik paketine dair tartışmalar devam ederken Cumhuriyetçiler Demokratların
teklifini reddetmeye hazırlanıyor. Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Kevin McCarthy, meclisteki diğer Cumhuriyetçilere Temsilciler Meclisi
Sözcüsü Nancy Pelosi’nin bireysel yardımı 2.000 dolara çıkarmayı hedefleyen paketinin başarısız olacağını söyledi. Pelosi, Başkan Donald
Trump’ın daha fazla ödeme talep ederek geri yolladığı paketi perşembe günü yapılacak ABD Kongresinde onaylatmaya çalışacak.
Pelosi’nin doğrudan bireysel ödemeleri 600 dolardan 2.000 dolara çıkarma planının engellemesi için sadece bir temsilcinin fikrini
değiştirmesi yeterli ve Cumhuriyetçiler de bunun için uğraşıyor.
Çin Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği ile devam eden yatırım anlaşması görüşmelerinde, Çin'in nükleer enerji konusunda daha fazla talepte
bulunması nedeniyle müzakerelerin çıkmaza girdiği iddiasını yalanladı. Alman dergisi WirtschaftsWoche AB kaynaklarına dayandırdığı
haberde, müzakerelerin Çin'in nükleer enerji konusundaki talepleri nedeniyle durduğunu belirtti. AB yetkilisi, Çin'in Avrupa'da nükleer enerji
santrallerine yatırım yapmak istediğini ve bu alanda Çin teknolojisini kullanmak istediğini öne sürdü. Çin Dışişleri Bakanı Sözcüsü Wang
Wenbin ise bu iddiaları yalanlayarak müzakerelerin sorunsuz gittiğini ifade etti. Avrupa'da birçok ülke nükleer enerji kullanmıyor, kullananlar
ise birkaç yıl içinde bu teknolojiden çekilmeyi planlıyor. AB ile Çin yıl sonuna kadar Avrupalı şirketlerin Çin pazarına erişimini kolay hale
getirecek bir anlaşma yapmak için müzakereler yapıyor.
Japonya Merkez Bankası Başkanı Haruhiko Kuroda, bankanın gelecek politika toplantısında mevcut parasal genişlemesinin yan etkilerine
odaklanmayacağını söyledi. Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Haruhiko Kuroda, Tokyo'da iş dünyası liderleri ile bir araya geldi.
BoJ'un uzun zamandır devam eden parasal genişlemesinden kaynaklı yan etkilerin en aza indirilmesi gerektiğini söyleyen Kuroda, ancak
bunun, bankanın gelecek politika değerlendirmesinin odağında olmayacağını belirtti. Kuroda'ya göre etkin ve sürdürülebilir parasal
genişlemenin kilit önemde. Kuroda, söz konusu konuşma metnine göre BoJ'un tahvil getiri eğrisi kontrolü ve varlık alımlarından oluşan
ana politika çerçevesinin iyi çalıştığını yineledi. BoJ geçen hafta ana politika çerçevesini tamamen revize etmeden genişleyici para
politikasının sürdürebilirliğini değerlendirme taahhüdünde bulundu.
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Günün Gelişmeleri:
XU100 endeksi haftanın dördüncü işlem
gününü
%0.59
yükselişle
1.426
seviyesinde tamamladı. 35.7 milyar TL
işlem hacminin gerçekleştiği günde
bankacılık
endeksi
yükseliş
yaşanmazken, sanayi endeksi ise %0.82
değer kazandı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan endeks, gün içerisinde pozitif seyrini
sürdürerek günü artıda noktaladı. Endekste yükselişin sürmesi halinde
1.432 ve 1.440 direnç seviyeleri test edilebileceği gibi kar satışlarına
bağlı olarak olası geri çekilmeler görmemiz durumunda ise 1.420 ve
1.412 destek seviyeleri söz konusu olabilir.
Destekler: 1.420 / 1.412 / 1.407
Dirençler: 1.432 / 1.440 / 1.446

Pazartesi günü korona virüsün mutasyona
uğradığı ve mutasyona uğramış yeni türün
daha hızlı yayılabildiğini açıklaması ile
sert satışlar yaşayan BIST 100 endeksi,
Salı gününden itibaren ise yönünü yukarı
çevirdi. Endeksin dünkü yükselişinde
merkez bankasının faiz kararı etkili
olurken TCMB yılın son Para Piyasası
Kurulu toplantısında piyasa beklentisine
paralel şekilde 200 baz puan artırdı.
Açıklanan faiz kararı ile bankacılık
hisseleri pozitif ayrışarak endeksin
yükselişine en fazla katkıyı yaparken faiz
kararı sonrasında 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 %0.54
yükselişle
1.583,75
seviyesinde
tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yatay başlayan kontrat gün içerisinde gelen alımlarla yönünü yukarı
çevirerek günü yükselişle kapadı. Kontratta yükseliş hareketinin sürmesi
halinde 1.590 ve 1.596 direnç seviyeleri test edilebileceği gibi kar
satışlarına bağlı olarak olası geri çekilmeler görmemiz durumunda ise
1.578 ve 1.570 destek seviyeleri söz konusu olabilir.
Destekler: 1.578 / 1.570 / 1.565
Dirençler: 1.590 / 1.596 / 1.605

Pazartesi
günü
korona
virüsün
mutasyona uğradığı ve mutasyona
uğramış
yeni
türün
daha
hızlı
yayılabildiğini açıklamasıyla spot piyasa
ile birlikte sert satışlar yaşayan yakın
vadeli endeks kontratı, Salı gününden
itibaren ise yönünü yukarı çevirdi.
Kontratın dünkü yükselişinde ise merkez
bankasının faiz kararı etkili olurken
TCMB yılın son PPK toplantısında piyasa
beklentisine paralel politika faizini
%15’ten %17’ye yükseltti. Açıklanan faiz
kararı ile bankacılık hisseleri pozitif
ayrışarak endeksin yükselişine en fazla
tassgggdgdgdgdg30
katkıyı yaparken faiz
kararı sonrasında
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 USDTRY kontratı
haftanın dördüncü işlem gününü %0.49
düşüşle 7.5863 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 7.60 ve 7.62 direnç seviyeleri söz konusu olabileceği gibi
satış baskısının ve geri çekilmenin sürmesi durumunda ise 7.56 ve 7.54
destek seviyelerini takip edeceğiz.
Destekler: 7.5600 / 7.5400 / 7.5200
Dirençler: 7.6000 / 7.6200 / 7.6400

Faiz kararı sonrasında TL'nin değer
kazanımı hızlandı. Hafta
2020başından beri
merakla beklenilen yılın son Para
Piyasası Kurulu toplantısı yapıldı ve
merkez bankası politika faizini piyasa
beklentisine paralel şekilde 200 baz puan
artırarak %15’ten %17’ye yükseltti.
Açıklanan faiz kararı öncesinde oluşan
faiz
artırımı
beklentisiyle
değer
kazandığını gördüğümüz Türk Lirası’nda
değer kazanımı hızlanırken açıklanan
kararla birlikte dolar/TL geri çekilme
gördük. PPK karar metninde ters
dolarizasyon hedefine yapılan vurgu ve
sıkı para politikasının süreceğinin altı
çizilirken bu durum kurda aşağı yönlü
hareketin sürmesine neden olabilir.
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
%0.15
yükselişle
1.878,30
seviyesinde
tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yatay başlangıç yapan kontrat gün içerisinde de bu seyrini sürdürdü
ve günü az da olsa artıda noktaladı. Kontratta geri çekilmeler görmemiz
durumunda 1875 ve 1867 destek seviyeleri test edilebileceği gibi tepki
alımları yaşanması durumunda ise 1884 ve 1890 direnç seviyelerini takip
edeceğiz.
Destekler: 1875 / 1867 / 1860
Dirençler: 1884 / 1890 / 1895

Geçtiğimiz gün ABD Başkanı Donald
Trump'ın 900 milyar dolarlık mali teşvik
paketini imzalamayacağına dair verdiği
sinyaller, mutasyona uğrayan korona
virüsün neden olduğu endişeler ve Noel
tatili öncesi ABD Dolar'ındaki zayıf
görünüm
Altın'da
yukarı
yönlü
hareketlerin
hızlanmasına
neden
olmuştu. Dün ise Noel arifesi öncesi
ABD'de piyasaların yarım gün açık
olacak olması işlem hacimlerini sınırlı
tutarken, İngiltere ve Avrupa Birliği'nin
Brexit anlaşmasına yakın olduğuna
yönelik işaretler Ons Altın'a destek
sağlamaya devam etti. Haftanın son
işlem gününde piyasaları etkileyebilecek
haber akışlarını ve bu haberlerin
fiyatlamalar üzerindeki etkilerini izlemeyi
sürdüreceğiz.
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TTKOM: 189 milyon Dolar tutarında uzun vadeli bir kredi anlaşması imzaladı.
SKTAS: Bağlı ortaklığı Efeler Çiftliği'nin halka arzı için İnfo Yatırım ile halka Arza Aracılık Sözleşmesi imzaladı.
TSPOR: Sermaye Piyasası Kurulu(SPK), Trabzonspor Sportif'in pay ihracını onayladı. SPK haftalık bülteninde yer
alan karara göre, Şirket 263 milyon 609 bin 369 TL bedelli sermaye artıracak. Şirketin mevcut 236 milyon 390 bin
631 TL olan sermayesi artırım sonrası 500 milyon TL'ye çıkacak. Satış türü 'Halka Arz' olarak belirlendi.

