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AŞI GELİŞMELERİ İLE PİYASALARDA RİSK İŞTAHI YÜKSEK KALMAYA DEVAM EDİYOR..
BIST 100 günü rekorla kapattı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, gün içinde 1.341,91 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini
görmesinin ardından günü yüzde 0,34 değer kazancıyla 1.325,47 puanla rekor seviyeden tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa
göre 4,49 puan artarken, toplam işlem hacmi 36,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,97 değer kazanırken,
holding endeksi yüzde 0,95 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2 ile metal ana sanayi, en çok
kaybettiren ise yüzde 2,31 ile orman kağıt basım oldu. BIST 100 endeksi, gördüğü en yüksek seviyeyi 1.341,91 puana taşıdı.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yıl bitmeden yeni tip korona virüs (Kovid-19) aşısına başlanabileceğini
açıkladı. Von der Leyen, sosyal medya hesabından, "Tünelin ucunda ışık göründü. İlk AB vatandaşı aralık ayı bitiminden önce
aşılanabilir." paylaşımında bulundu. AB üyesi ülkelerin aşının dağıtımına yönelik hazırlıkları tamamlamaları gerektiğine işaret eden Von
der Leyen, aşının salgından "çıkış bileti" olduğunu ifade etti. Von der Leyen, geçen hafta yaptığı açıklamada, "Her şey sorunsuz bir
şekilde ilerlerse, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) aralık ayının ikinci yarısında BionTech ve Moderna aşılarına şartlı pazarlama izni verebilir."
değerlendirmesinde bulunmuştu. AB'nin "ilaç düzenleyicisi" olarak bilinen EMA, birlik genelinde insan ve hayvanlara ilişkin ilaç piyasasını
düzenliyor. Ürünün güvenilirliğini ve etkisini denetleyen ajans aynı zamanda ilaçların piyasaya sunulup sunulmayacağına karar veriyor.
1995 yılında kurulan ajans herhangi bir ilacın ruhsatının iptal edilmesi için tavsiyede bulunabiliyor.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD'de resmi olmayan sonuçlara göre başkanlık seçimini kazanan Joe Biden'ı tebrik etti. Çin haber ajansı
Xinhua'nın haberine göre, Şi, Biden'a gönderdiği yazılı mesajda, Çin ve ABD arasında sağlıklı ve istikrarlı ilişkilerin kurulması
temennisinde bulundu. İyi ilişkilerin hem iki ülke halklarının temel çıkarı hem de uluslararası toplumun temel beklentisi olduğunu
vurgulayan Şi Cinping, "Umarım her iki taraf da cepheleşme ve çatışmadan kaçınarak, karşılıklı saygı ve kazan-kazan ruhuna uygun iş
birliğine odaklanabilir, farklılıklarını yönetebilir ve böylece Çin ile ABD arasında sağlıklı ve istikrarlı bağlar kurabilir" ifadesini kullandı. Çin
Devlet Başkan Yardımcısı Vang Çişan da ABD'nin seçilmiş Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i bir mesaj göndererek kutladı.
ABD’de dayanıklı mal siparişleri ekim ayında beklentileri aşarak yüzde 1,3 artış gösterdi. Ekim ayı için dayanıklı mal siparişlerinin bir
öneki aya göre yüzde 0,8 artması beklenirken öncü sonuçlara göre siparişler ekim ayında yüzde 1.3 arttı. Bir önceki ayda yüzde 2.1
artan siparişler, pandeminin yoğun yaşandığı Nisan ayında en sert düşüşünü yaşamış mart ayındaysa yüzde 15 yükseliş kaydederek bir
miktar toparlamıştı. Siparişlerdeki bu yükselişin büyük oranda bilgisayar ve metallere olan talep tarafından desteklendiği belirtilirken
imalat sektörünün ekonomik toparlanmayı desteklemeye devam ettiği vurgulandı.
Hazine 2031 vadeli dolar cinsi eurobond ihracının sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı. Toplam ihraç miktarının 2,25 milyar dolar olduğu
belirtilirken yatırımcılardan iki katından fazla talep geldiği açıklandı. İhracın yatırımcıya getiri ise yüzde 6 oldu. Hazine'nin dolar cinsinden
2031 vadeli tahvil ihracında toplam miktar 2,25 milyar dolar olarak gerçekleşti. İhraç tutarının 2 Aralık'ta Hazine hesaplarına gireceği
belirtildi. Açıklamaya göre tahvile toplamda 200’e yakın yatırımcı, ihraç tutarının iki katından fazla talep gösterdi. Tahvilin yüzde 40’ı
İngiltere, yüzde 19’u ABD, yüzde 17’si diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 15’i Türkiye ve yüzde 9’u diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı. Bu
tahvil ihracıyla birlikte 2020 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam 8,75 milyar dolar tutarında finansman sağlanmış oldu.
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Günün Gelişmeleri:
XU100 endeksi haftanın üçünü işlem
gününü %0.34 yükselişle 1.325,47
seviyesinde tamamladı. 36.4 milyar TL
işlem hacminin gerçekleştiği günde
bankacılık endeksi %0.97 yükselirken,
sanayi endeksi ise %0.53 değer kazandı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan ve gün içerisinde de bu yükseliş seyrini sürdüren
endeks günü artıda noktaladı. Endekste yükseliş hareketinin sürmesi
halinde 1.332 ve 1.340 direnç seviyeleri test edilebilir. Hafta başında
yaşanılan geri çekilmeye benzer şekilde satış baskısının artması
durumunda ise 1.317 ve 1.309 destek seviyelerini takip edeceğiz.
Destekler: 1.317 / 1.309 / 1.300

Haftaya kar satışları ile geri çekilerek
başlayan BIST 100 endeksi, BDDK’nın
Mayıs ayından bu yana uygulamada olan
aktif rasyosunu 31 Aralık tarihi itibariyle
yürürlükten kaldıracağını haberi ile
bankacılık
hisseleri
öncülüğünde
yükselmişti. TBMM Plan ve Bütçe
Komisyonunda konuşan Dışişleri Bakanı
Mevlüt Çavuşoğlu’nun Doğu Akdeniz ile
ilgili açıklamaları sonrasında satışlara
maruz kalan endeks dün ise yükseliş
hareketine devam etti. Haftanın dördüncü
işlem gününde piyasaları etkileyebilecek
haber akışlarını ve bu haberlerin
fiyatlamalar üzerindeki etkilerini izlemeyi
sürdüreceğiz.

Dirençler: 1.332 / 1.340 / 1.348
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Günün Gelişmeleri
Aralık ayı vadeli endeks 30 kontratı
haftanın üçüncü işlem gününü %0.56
yükselişle
1.489,50
seviyesinde
tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan ve gün içerisinde alıcılı seyreden kontrat günü
artıda noktaladı. Kontratta yükseliş hareketinin sürmesi halinde 1.500 ve
1.508 direnç seviyelerini takip edeceğiz. Satış baskısı oluşması ve geri
çekilmeler görmemiz durumunda ise kontratta 1.480 ve 1.472 destek
seviyeleri test edilebilir.
Destekler: 1.480 / 1.472 / 1.465
Dirençler: 1.500/ 1.508 / 1.515

Haftaya kar satışları ile geri çekilerek
başlayan yakın vadeli endeks kontratı,
BDDK’nın Mayıs ayından bu yana
uygulamada olan aktif rasyosunu 31
Aralık tarihi itibariyle yürürlükten
kaldıracağını haberi ile bankacılık
hisseleri öncülüğünde yükseldikten
sonra
TBMM
Plan
ve
Bütçe
Komisyonunda
konuşan
Dışişleri
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Doğu
Akdeniz
ile
ilgili
açıklamaları
sonrasında ise geri çekilmişti. Dün tepki
alımları ile aybaşında başladığı yükseliş
trendini sürdüren kontrat yurt dışındaki
pozitif görünüme de eşlik etmeyi
sürdürüyor. 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 %0.34
yükselişle
7.9829
seviyesinde
tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan ve gün içerisinde alıcılı seyreden kontrat günü
artıda noktaladı. Kontratta alımların sürmesi halinde 8.00 ve 8.02 direnç
seviyeleri söz konusu olabileceği gibi geçtiğimiz haftakine benzer şekilde
satış baskısının yeniden artması durumunda ise 7.97 ve 7.95 destek
seviyelerini takip edeceğiz.
Destekler: 7.9700 / 7.9500 / 7.9200
Dirençler: 8.0000 / 8.0200 / 8.0500

Geçtiğimiz hafta genelinde TCMB faiz
kararının etkisiyle değer kazananTL’de
bu hafta ise değer kaybı sürüyor.
Önceki gün BDDK’nın Mayıs ayından
bu yana uygulamada olan aktif
rasyosunu 31 Aralık tarihi itibariyle
yürürlükten kaldıracağını açıklamasıyla
geri çekilen kontrat, TBMM Plan ve
Bütçe Komisyonunda konuşan Dışişleri
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Doğu
Akdeniz
ile
ilgili
açıklamaları
sonrasında ise yükseliş yaşamıştı.
Dünü yatay bir seyirde geçiren
kontratta Doğu Akdeniz ile ilgili
yaşanabilecek gelişmeler yukarı yönlü
hareketlere neden olabilir. 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 %0.25 yükselişle
1.809,40 seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yatay başlayan kontrat gün içerisinde yatay seyrini sürdürdü ve
günü azda olsa artıda noktaladı. Kontratta satış baskısının sürmesi
halinde 1800 ve 1794 destek seviyeleri söz konusu olabilir. Hafta
başından beri yaşanılan satışlar sonrasında kontratta tepki alımları
görmemiz durumunda ise 1815 ve 1823 direnç seviyelerini takip edeceğiz.
Destekler: 1800 / 1794 / 1787
Dirençler: 1815 / 1823 / 1830

Dünya genelinde artan vaka sayılarının
neden olduğu endişelere ek olarak, ABD
on yıllık Tahvil faizlerindeki gerileme Ons
Altın’a destek olmayı sürdürürken,
devam eden aşı gelişmeleri ve Dolar
çevresinde yukarı yönlü hareketler
yükselişi sınırlandıran unsur olarak
karşımıza çıkmıştı. Bu haftanın ilk iki
işlem gününde ABD seçimlerinin
yarattığı siyasi belirsizliğin geride
kalması ve aşı çalışmalarıyla ilgili gelen
haberler değerli matelde satış baskısı
oluştururken dün ise doların küresel
bazda değer kaybetmesi kontratta
satışları azalmasına neden oldu.
Haftanın dördüncü işlem gününde
piyasaları
etkileyebilecek
haber
akışlarını ve bu haberlerin fiyatlamalar
üzerindeki
etkilerini
izlemeyi
sürdüreceğiz.
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VANGD payları 26/11/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 10/12/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar
tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir.
RTALB: Malatya'da 30 milyon TL'lik yeni bir tesis yatırımı yapılmasına karar verdi.

