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GÖZLER YILIN İLK ENFLASYON VERİSİNDE
Dünya genelinde tespit edilen toplam yeni tip korona virüs vaka sayısı 85 milyon 27 bin 813’e yükseldi. Yeni tip korona virüs (Kovid-19)
verilerinin derlendiği Worldometers internet sitesine göre, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline
yayılan salgında tespit edilen toplam vaka sayısı 85 milyon 27 bin 813’e yükseldi. ABD, 20 milyon 904 bin 701 ile en fazla vaka sayısına
sahip ülke konumunda bulunuyor.
Öte yandan Almanya ve İngiltere'de yeni korona virüs önlemleri yolda. Almanya'nın yüksek vaka sayıları nedeniyle karantina önlemlerini
uzatabileceği düşünülürken İngiltere'de okullar kapatılabilir. Almanya, korona virüs vakalarını azaltmak için karantina önlemlerine 10
Ocak’tan sonra da devam etmeyi planlıyor. Şansölye Angela Merkel ve yerel liderlerin kısıtlamalar üzerinde anlaşması beklenirken
karantina sürelerinin ne kadar uzatılacağı henüz bilinmiyor. Sağlık Bakanı Jens Spahn bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, “Vaka
sayıları hala çok yüksek bundan dolayı kısıtlamaları uzatmalıyız” dedi. Vaka sayıları devamlı bir şekilde düşmeli diyen Spahn, “Önlemleri
erken gevşetip birkaç hafta sonrasında yeni sorunlarla karşılaşmaktansa böylesi daha iyi.” diye ekledi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın daha önce veto ettiği 2021 savunma bütçesi, Temsilciler Meclisi'nin ardından Senato'da da 3'te 2'nin
üzerinde oyla kabul edilerek yasalaştı. ABD'de 2021'in ilk gününde istisnai olarak toplanan Senato, Trump'ın 23 Aralık'ta veto ettiği 740
milyar dolarlık Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısını oyladı. Oylamada 13 hayır oyuna karşılık 81 senatörün evet oyunu
alan tasarı kabul edildi. Tasarı, Temsilciler Meclisi'nin ardından Senato'da da 3'te 2 çoğunlukla geçtiği için Trump'ın veto yetkisini aşmış
oldu. Söz konusu bütçe tasarısı, 4 yıllık görev süreci içinde Trump'ın veto yetkisini aşarak yasalaşan ilk tasarı olarak kayıtlara geçti. Trump,
aralık ayı başında Kongre'de kabul edilen 740 milyar dolarlık savunma bütçe tasarısını 23 Aralık'ta veto etmişti.
Çin Ticaret Bakanlığı, Çinli şirketlerin NYSE'den çıkarılmasının ulusal güvenlik kurallarının kötüye kullanımı olduğunu ve gereken
önlemlerin alınacağını söyledi. Çin ticaret bakanı, New York Stock Exchange’in Çinli şirketleri Borsadan çıkarması sonrasında şirketlerin
çıkarlarının korunması için “gereken önlemlerin” alınacağını söyledi. NYSE perşembe günü yaptığı açıklamada, China Telecom’u,
cumartesi yaptığı açıklamada ise China Mobile ve China Unicom’u borsadan çıkaracağını belirtmişti. Çin Ticaret Bakanlığı yayımladığı
bildiride, borsadan çıkarılma hamlesinin ulusal güvenlik kurallarının kötüye kullanılması olduğunu ve piyasa kurallarıyla ters düştüğünü
belirtti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca (TCMB) mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının
sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranı yıllık yüzde 18,25, alacağın tahsili
masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarı 385 Türk lirası olarak tespit edildi. TCMB'nin Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç
Ödemelerde Uygulanacak Temerrüt Faiz Oranı ve Alacağın Tahsili Masrafları için Talep Edilebilecek Asgari Giderim Tutarı Hakkında Tebliğ
Resmi Gazete'de yayımlandı.
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Günün Gelişmeleri:
XU100 endeksi haftanın ve yılın son işlem
gününü
%0.22
düşüşle
1.476,72
seviyesinde tamamladı. 27,8 milyar TL
işlem hacminin gerçekleştiği günde
bankacılık endeksi %0.06 düşerken,
sanayi endeksi ise %0.14 değer kaybetti.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan endeks gün içerisinde dalgalı bir seyir izledi ve
haftayı ekside noktaladı. Endekste ana yükseliş hareketinin sürmesi
halinde 1.484 ve 1.492 direnç seviyeleri test edilebilir. Direnç
seviyelerinden gelebilecek olası satışlarla geri çekilmeler görmemiz
durumunda ise 1.470 ve 1.465 destek seviyelerini takip edeceğiz.
Destekler: 1.470 / 1.465 / 1.458
Dirençler: 1.484 / 1.492 / 1.500

Yılın son işlem haftasına yükselişle
başlayan BIST 100 endeksi geçtiğimiz
Çarşamba günü 1479 puandan yaptığı
kapanış ile hem tarihi zirvesini hem de tüm
zamanların
en
yüksek
kapanışı
gerçekleştirdi. Yılın son işlem gününe de
yükselişle başlayan endeksin 1484
seviyesi geçmekte zorlandığı takip
edilirken, devam eden aşı iyimserliklerine
ek olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan yeni yıl mesajında ekonomiye
ilişkin yeni reform mesajları da endekse
destek olmayı sürdürdü. Haftanın ilk işlem
gününde piyasaları etkileyebilecek haber
akışlarını ve bu haberlerin fiyatlamalar
üzerindeki
etkilerini
izlemeyi
sürdüreceğiz.
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Günün Gelişmeleri
Şubat ayı vadeli endeks 30 kontratı yılın
son işlem gününü %0.60 düşüşle
1.653,75 seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yatay başlayan kontrat gün içerisinde gelen olarak satıcılı bir seyir
izledi ve günü ekside noktaladı. Kontratta ana yükselişin sürmesi halinde
1.660 ve 1.667 direnç seviyeleri test edilebilir. Direnç seviyelerinden
gelebilecek olası satışlarla geri çekilmeler görmemiz durumunda ise
1.645 ve 1.638 destek seviyelerini takip edeceğiz.
Destekler: 1.645 / 1.638 / 1.630
Dirençler: 1.660 / 1.667 / 1.675

Yakın vadeli endeks kontratı, spot
piyasada olduğu gibi yükselişine devam
ediyor. Avrupa ülkeleri genelinde devam
eden aşılama çalışmalarına ek olarak
ABD Temsilciler Meclisi'nin fazladan
doğrudan ödeme planını onaylamasıyla
küresel borsalardaki risk iştahı artarken
dünya borsalarındaki pozitif görünüm de
piyasalardaki alımları destekliyor. Küresel
borsalardaki pozitif seyre eşlik ederek ana
yükseliş hareketini sürdüren kontratta
yeni
yılın
ilk
işlem
gününde
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
yeni yıl mesajında ekonomiye ilişkin yeni
reform mesajlarının etkisiyle yükseliş
hareketinin devam ettiğini görebiliriz.
Haftanın ilk işlem gününde piyasaları
etkileyebilecek haber akışlarını ve bu
haberlerin
fiyatlamalar
üzerindeki
etkilerini izlemeyi sürdüreceğiz.
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Günün Gelişmeleri:
Ocak ayı vadeli USDTRY kontratı yılın
son işlem gününü %1.04 yükselişle
7.5078 seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yatay başlayan kontrat gün içerisinde gelen olarak alıcılı bir seyir
izledi ve günü artıda noktaladı. Kontratta satış baskısı görmemiz
durumunda 7.48 ve 7.46 destek seviyeleri test edilebilir. Kontratta
alımların sürmesi durumunda ise 7.53 ve 7.55 direnç seviyelerini takip
edeceğiz.
Destekler: 7.4800 / 7.4600 / 7.4400
Dirençler: 7.5300 / 7.5500 / 7.5700

Dolar/TL kurunda 14 Aralık tarihinde
başlayan geri çekilme ve Türk Lirası'nın
değer kazanımı yılın son işlem gününde
yerine tepki yükselişine bıraktı. Yılın
son günü yaşanılan yukarı yönlü
hareket öncesinde kurda yaşanılan geri
çekilmede yılın son PPK toplantısında
merkez bankasından gelen 200 baz
puanlık faiz artırımı ile başkan Naci
Ağbal'ın açıklamaları etkili olmuştu.
Doların küresel bazda zayıf görüntüsü
ve dolar endeksinin 90 seviyesinin
altındaki hareketi sürerken yılın ilk
gününde açıklanacak olan yurt içi
enflasyon verisi kurda ve kontratta
oynaklığı artırabilir. Yılın ilk işlem
gününde piyasaları etkileyebilecek
haber akışlarını ve bu haberlerin
fiyatlamalar
üzerindeki
etkilerini
izlemeyi sürdüreceğiz.
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Günün Gelişmeleri:
Şubat ayı vadeli Altın kontratı yılın son
işlem gününü %0.58 yükselişle 1.903,90
seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan kontrat, gün içerisinde yükselişini korumayı
başardı ve günü artıda noktaladı. Kontratta yukarı yönlü hareketin sürmesi
halinde 1910 ve 1917 direnç seviyeleri test edilebilir. Yaşanılan alımlar
sonrasında kontratta olası geri çekilmeler görmemiz durumunda ise 1895
ve 1887 destek seviyelerini takip edeceğiz.
Destekler: 1895 / 1887 / 1880
Dirençler: 1910 / 1917 / 1925

Geçtiğimiz hafta ABD Dolar'ındaki zayıf
görünüm ve Cumhuriyetçi Senato
Çoğunluk Lideri Mitch McConnell'ın
2.000 dolarlık yardım teklifini reddetmesi
sonrası değerli metalde tepki alımları
gözlenmişti. Yılın son işlem gününde ise
ABD Dolar'ındaki yatay görünüm ve
teşvik paketi gelişmeleri Ons Altın'a
destek
olmayı
sürdürürken,
risk
iştahında gözlenen toparlanma ile
kazancının bir kısmını geri verdiği takip
edildi. ABD Senatosunda onaylanan
2021 savunma bütçesi, Trump'ın veto
yetkisini aşarak yasalaşırken dünya
genelinde ve ABD’de korona virüs
salgını ile ilgili kısıtlama ve aşılama
süreçleri de devam ediyor. Yılın ilk işlem
gününde
piyasaları etkileyebilecek
haber akışlarını ve bu haberlerin
fiyatlamalar üzerindeki etkilerini izlemeyi
sürdüreceğiz.
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17/09/2020 ve 18/12/2020 tarihli Borsamız duyuruları çerçevesinde, fiili dolaşım oranı %5'in altında olan QNB
Finansbank A.Ş., QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş., Kent Gıda Maddeleri Sanayii ve Ticaret A.Ş., Türkiye
Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş., Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası T.A.Ş. ve Türk Tuborg Bira ve Malt
Sanayii A.Ş.'nin payları 04/01/2021 tarihinden itibaren Piyasa Öncesi İşlem Platformu'nda Tek Fiyat işlem yöntemi
ile işlem görecektir.
AVTUR: Mülkiyeti bağlı ortaklığımız olan Metro Turizm Otelcilik ve Petrol Ürünleri Tic. A.Ş. ye ait, Edirne ili Merkez
ilçesi Kirişhane Mahallesi Soğukkuyu mevkiinde 2261 ada 16 parsel de kayıtlı 19.532,00 m2'lik arsa üzerinde
geliştirilen ''Metro Hotel Apartments'' projesine ait yapı ruhsatı 31.12.2020 tarihinde alınmıştır.
INTEM payları 04/01/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 18/01/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar
tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir.

