..

9 Aralık 2020
ENDEKSTE ALIMLAR SÜRECEK mi?
ABD'de Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörlerin hem geniş çaplı mali harcama paketi hem de Kovid-19 desteği konusunda
anlaşamamasının ardından Cuma gününe denk gelen son tarih ertelendi. ABD'de uzun zamandır beklenen teşvik paketinin 1,4 trilyon
dolarlık harcama yasasına iliştirilmesi planlanıyor. Çoğunluk Lideri Steny Hoyer'in paylaştığı bir sosyal medya iletisinde mevcut fonlama
için tarihin 11 Aralık'ta dolacağını ve Temsilciler Meclisi'nin hükümet kapanmasını önlemek için söz konusu tasarının bir hafta daha
sürmesine yönelik oylama yapmayı planladığını söyledi. Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell ise uzatmanın Temsilciler Meclisi'nden
gelir gelmez Senato'dan geçirileceğini söyledi. McConnell Senato'daki konuşmasında doğrudan çok partili teklife değinmeyerek her iki
partinin de işletmelere yönelik yardım, işsizlik haklarının genişletilmesi ve aşı ücretinin verilmesi gibi geniş destek bulan önlemler konusunda
hızlı bir şekilde harekete geçmesi gerektiğini söyledi. Diğer tüm anlaşmazlıkların ise "bir gecede çözülmeyeceğini" söyledi.
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan kredibiliteyi en üst seviyelere çekecek politikalar uygulanacağını belirtti. Elvan, Uluslararası Yatırımcılar
Derneği (YASED) tarafından düzenlenen Uluslararası Yatırımcılar Zirvesi'nde yaptığı konuşmasında "İç ve dış yatırımcılar için kredibiliteyi
en üst seviyelere çekecek politikalar uygulayacağız, kimsenin aklında soru işareti kalmayacak" diye konuştu. Elvan reform çalışmalarının
kararlılıkla sürdürüleceğini de vurguladı. Piyasa odaklı mesajlarına devam eden Elvan, "Türkiye'yi yatırımlarda cazibe merkezi yapmak
adına ekonomi ve hukuk alanında yeni bir seferberlik başlattık. Yatırımcının gelecek dönem ufkunu öngörülebilir kılacak reformları
kararlılıkla hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı. Öte yandan BDDK, korona virüs salgını dolayısıyla bankalara destek olmak için getirdiği
düzenlemelerin tarihlerini uzattı. Bazı uygulamaların geçerlilik tarihi 31 Aralık 2020'den 30 Haziran 2021'e uzatıldı. Uzatılan bir düzenlemeye
göre 30 Haziran 2021'e kadar kredi ödemelerindeki gecikmelere esneklik tanınarak, gecikmeye giren krediler takip hesaplarına
aktarılmadan önce 90 gün yerine 180 gün beklenilmeye devam edilecek.
Moody's yayımladığı bir notta Türkiye'nin yapısal sorunlarının hala devam ettiğini belirtti. Türkiye'deki politika değişimine rağmen
karşılaşılan zorlukların değişmediğinin altını çizen Moody's, Türkiye'de ödemeler dengesi krizi riskinin hala ortadan kaybolmadığını kaydetti.
Ciddi reformlar yapılmadan krediye dayalı büyüme, kırılganlık, Döviz riski ve kurumsal zayıflıklar gibi yapısal sorunların çözülemeyeceğini
belirten kurum uzun dönemli politika gidişatının hala belirsizliğini koruduğunu çünkü hükümetin geçmişteki taahhütlerini getirmediğini
vurguladı. Notta, "Türkiye'nin döviz cinsinden rezervleri merkez bankasının 2020 yılı başından beri TL'yi savunmak için uyguladığı başarısız
denemelerden ötürü çok ciddi düşük seviyelerde." diye belirten Moody's, sermaye çıkışları ve pandemiden etkilenen turizm sektöründen
dolayı Türkiye için ödemeler dengesi krizi riskinin hala geçerli olduğuna değindi.
Euro Bölgesi üçüncü çeyrekte geçen yıla göre yüzde 4,3 daralırken bir önceki çeyreğe göre yüzde 12,5 büyüme kaydetti. Ekonomistlerin
beklentileriyle paralel gelen büyüme verilerine çeyreklik bazda en çok ihracat katkı sağladı. Euro Bölgesi'nde ihracat baz etkisinden dolayı
bir önceki çeyreğe göre yüzde 7,6 büyürken bir önceki yılın aynı çeyreğine göreyse yüzde 4,2 düşüş kaydetti. İthalat ise ikinci çeyreğe göre
yüzde 5,2 azalırken geçen yılın üçüncü çeyreğine göre yüzde 3,9 artış gösterdi. İhracatın çeyreklik büyümeye bu denli katkı sağlamasının
ana nedeniyse ikinci çeyrekte sert bir şekilde düşen ihracat rakamları oldu.

Bugün açıklanması beklenen önemli bir veri akışı bulunmamaktadır.

9 Aralık 2020
Günün Gelişmeleri:
XU100 endeksi haftanın ikinci işlem
gününü %0.75 yükselişle 1.339,89
seviyesinde tamamladı. 32.1 milyar TL
işlem hacminin gerçekleştiği günde
bankacılık endeksi %0.28 yükselirken,
sanayi endeksi ise %1.33 değer kazandı.

Teknik Analiz:
Güne yatay başlayan endeks gün içerisinde alıcılı seyretti ve günü artıda
noktaladı. Endekste alımların sürmesi durumunda 1.345 ve 1.352 direnç
seviyeleri söz konusu olabileceği gibi hafta başındakine benzer şekilde
geri çekilmeler yaşanması halinde ise 1.330 ve 1.325 destek seviyelerini
takip edeceğiz.
Destekler: 1.330 / 1.325 / 1.320
Dirençler: 1.345 / 1.352 / 1.360

Haftaya yatay hareket ederek başlayan ve
haftanın ilk iki işlem gününü yatay geçiren
BIST 100 endeksi dün ise alıcılı seyretti.
Yurt dışı borsalardaki karışık görünüme
rağmen hem Hazine ve Maliye Bakanı
Lütfi Elvan’ın "İç ve dış yatırımcılar için
kredibiliteyi en üst seviyelere çekecek
politikalar
uygulayacağız,
kimsenin
aklında
soru
işareti
kalmayacak"
şeklindeki açıklamaları hem de BDDK’nın
korona virüs salgını dolayısıyla bankalara
destek olmak için getirdiği düzenlemelerin
geçerlilik tarihi 31 Aralık 2020'den 30
Haziran 2021'e uzatması endeksi pozitif
ayrıştırdı. Haftanın üçüncü işlem gününde
piyasaları etkileyebilecek haber akışlarını
ve bu haberlerin fiyatlamalar üzerindeki
etkilerini izlemeyi sürdüreceğiz.

9 Aralık 2020
Günün Gelişmeleri
Aralık ayı vadeli endeks 30 kontratı
haftanın ikinci işlem gününü %0.95
yükselişle
1.489,50
seviyesinde
tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yatay başlayan kontrat gün içerisinde alıcılı seyretti ve günü artıda
noktaladı. Kontratta alımların sürmesi durumunda 1.495 ve 1.500 direnç
seviyeleri söz konusu olabileceği gibi hafta başındakine benzer şekilde
geri çekilmeler yaşanması halinde ise 1.480 ve 1.475 destek seviyelerini
takip edeceğiz.
Destekler: 1.480 / 1.475 / 1.468
Dirençler: 1.495 / 1.500 / 1.508

Haftaya yatay hareket ederek başlayan
ve haftanın ilk iki işlem gününü yatay
geçiren yakın vadeli endeks kontratı dün
ise alıcılı bir seyir izledi. Yurt dışı
borsalardaki karışık görünüme rağmen
hem Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi
Elvan’ın "İç ve dış yatırımcılar için
kredibiliteyi en üst seviyelere çekecek
politikalar
uygulayacağız,
kimsenin
aklında
soru
işareti
kalmayacak"
şeklindeki açıklamaları hem de BDDK’nın
korona virüs salgını dolayısıyla bankalara
destek
olmak
için
getirdiği
düzenlemelerin geçerlilik tarihi 31 Aralık
2020'den 30 Haziran 2021'e uzatması
kontratı pozitif ayrıştırdı. Haftanın üçüncü
işlem gününde piyasaları etkileyebilecek
haber akışlarını ve bu haberlerin
fiyatlamalar üzerindeki etkilerini izlemeyi
sürdüreceğiz.

9 Aralık 2020
Günün Gelişmeleri:
Aralık ayı vadeli USDTRY kontratı
haftanın ikinci işlem gününü %0.25
düşüşle 7.8861 seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yatay başlayan kontrat gün içerisinde dalgalı bir seyir izledi ve
günü ekside noktaladı. Kontratta geri çekilme görmemiz durumunda 7.87
ve 7.85 destek seviyeleri test edilebileceği gibi yukarı yönlü hareketler
yaşanması durumunda ise 7.90 ve 7.92 direnç seviyelerini takip
edeceğiz.
Destekler: 7.8700 / 7.8500 / 7.8200
Dirençler: 7.9000 / 7.9200 / 7.9500

11 Kasım tarihinden beri küresel bazda
değer kaybettiğini gördüğümüz Dolar
endeksi, haftanın ilk işlem gününe tepki
alımları ile yükselişle başlamıştı. Doların
küresel
bazdaki
değer
kazanımı
sürerken dün Hazine ve Maliye Bakanı
Lütfi Elvan’ın "İç ve dış yatırımcılar için
kredibiliteyi en üst seviyelere çekecek
politikalar
uygulayacağız,
kimsenin
aklında soru işareti kalmayacak"
şeklindeki açıklamalarına ek olarak
BDDK’nın
korona
virüs
salgını
dolayısıyla bankalara destek olmak için
getirdiği düzenlemelerin geçerlilik tarihi
31 Aralık 2020'den 30 Haziran 2021'e
uzatması ise TL varlıkları destekledi.
Haftanın
üçüncü
işlem
gününde
piyasaları
etkileyebilecek
haber
akışlarını ve bu haberlerin fiyatlamalar
üzerindeki
etkilerini
izlemeyi
sürdüreceğiz.

9 Aralık 2020
Günün Gelişmeleri:
Aralık ayı vadeli Altın kontratı, haftanın
ikinci işlem gününü %0.49 yükselişle
1.872,25 dolar seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan kontrat, gün içerisinde yükselişini korumayı
başardı ve günü artıda noktaladı. Kontratta yukarı yönlü hareketin
sürmesi halinde 1880 ve 1887 direnç seviyeleri test edilebilir. Yaşanılan
alımlar sonrasında kontratta olası geri çekilmeler görmemiz durumunda
ise 1865 ve 1860 destek seviyelerini takip edeceğiz.
Destekler: 1865 / 1860 / 1853
Dirençler: 1880 / 1887 / 1895

Hafta başında aşı gelişmelerinin yanı
sıra ABD teşvik paketinde gözlenen
ilerlemeler ve ABD ile Çin arasında
süren gerginlik sonrası Ons Altın'ın
haftaya yükseliş ivmesi ile başladığı
takip edilmişti. Dün ise artan vaka
sayıları, teşvik paketi gelişmeleri,
devam eden ABD Çin gerginliğine ek
olarak, piyasalarda gözlenen riskten
kaçınma hissiyatı değerli metale destek
olmayı sürdürdü. Dünya genelinde izin
aşamasına gelip aşılama süreçlerinin
başlayacak olmasına rağmen rekor
kırmayı sürdüren vaka sayıları ile
kontratta yükselişine devam edebilir.
Haftanın üçüncü işlem gününde
piyasaları
etkileyebilecek
haber
akışlarını ve bu haberlerin fiyatlamalar
üzerindeki
etkilerini
izlemeyi
sürdüreceğiz

9 Aralık 2020

SNKRN payında 09/12/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "İnternetten Emir İletiminin Kısıtlanması", "Emir İptalinin,
Emir Miktar Azaltımının ve Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" ve "Piyasa Emri ile Piyasadan Limite Emir
Girişinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır. Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 08/03/2021'dir.
YAPRK, BRYAT ve TKNSA paylarında 09/12/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 23/12/2020 tarihli işlemlere
(seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

