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GÜNLÜK PİYASA ANALİZİ – 15.12.2020
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ABD, Rusya'dan S-400 sistemlerinin alımı nedeniyle Türkiye'ye bazı yaptırımlar
uygulama kararı aldı. ABD Hazine Bakanlığı'nın açıkladığı yaptırımlara göre,
Savunma Sanayi Başkanlığı ABD'den ihracat lisansı alamayacak ve ABD'li ve
uluslararası finans kuruluşlarından kredi alamayacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı açıklamalarda, düşürülen mevduat stopaj
oranlarının Mart sonuna kadar geçerli olmaya devam edeceğini belirtti.
TCMB Başkanı Naci Ağbal bugün 2021 yılı Para ve Kur Politikası metninin
sunumunu video konferans ile yapıyor olacak. Metin 2016 yılından beri ilk defa
basın toplantısı yoluyla sunuluyor olacak.
Seçiciler Kurulu dün Joe Biden’ın Başkanlığını oyladı. Oylar 50 eyaletin
tamamında tek tek seçiciler tarafından kullanıldı, ve Biden, Trump’ın 232 oyuna
karşı 306 oy kazandı. Trump’ın bu yılki seçimi bozmaya yönelik hukuki ve
yasama çabaları, usul oylamalarına daha fazla önem verdi. Biden, Seçiciler
Kurulunun zaferini onaylamasının ardından birlik ve iyileşme çağrısında
bulundu.
Almanya Merkez Bankası'nın, ekonomiye yönelik Aralık ayı raporunda, Alman
ekonomisinde toparlanmanın Covid-19 salgınının yayılmasını önlemeye yönelik
Kasım’da uygulanmaya başlanan yeni kısıtlamalardan dolayı kesintiye uğradığı
belirtildi.
Çin Merkez Bankası vadesi gelen orta vadeli kredileri devam ettirirken, faiz
oranını art arda sekiz aydır değiştirmedi.PBOC yaptığı açıklamada, mali
kurumlara verilen 950 milyar yuan (145 milyar $) değerinde bir yıllık orta vadeli
kredi (MLF) kredisi oranını % 2.95'te sabit tuttuğunu açıkladı.
İngiltere yeni Covid varyantını belirlerken Londra en üst düzey kısıtlamalara
geçecek. Sağlık Bakanı Matt Hancock, İngiliz yetkililerin güneydoğu İngiltere'de
vakaların daha hızlı yayılmasıyla bağlantılı olabilecek yeni bir Covid,19 virüsü
çeşidi belirlediklerini söyledi. Seviye 3 kısıtlamaları kapsamında, insanlar kapalı
alanda, özel bahçelerde veya çoğu dış mekanda biraraya gelemeyecek.
Çin’de sanayi üretimi Kasım ayında yıllık %7,0 arttı, beklenti %7,0, önceki veri
%6,9 idi.
Çin’de işsizlik oranı beklentilere paralel %,2 olarak gerçekleşti, önceki veri %5,3
idi.
Çin’de sabit varlık yatırımı Kasım aynda yıllık %2,6 arttı, beklenti %2,6, önceki
veri %1,8 idi.
Çin’de perakende satışlar Kasım ayında yıllık %5,0 arttı, beklenti %5,2, önceki
veri %4,3 idi.
GBP/USD paritesinde dün işlem aralığı 1,3274-1,3447 olurken, kapanış 1,3322
oldu. Bugün son işlem fiyatı 1,3331.
Artmaya devam eden Covid-19 vakaları nedeniyle alınmaya başlanan daha sert
önlemler petrol fiyatlarında düşüşe neden oluyor. Ham petrol 46,66 ve brent
petrol 49,91’den işlem görüyor.
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Hisse Senedi Piyasaları
Avrupa piyasaları dün pozitif bir gün yaşarken, İngiltere negatif ayrıştı. DAX %0,83
yukarıda, FTSE 100 %0,23 aşağıda, ve CAC 40 %0,37 yukarıda kapandı. Vadeli
işlemlerde DAX %0,08 ve FTSE 100 %1,27 aşağıda.
ABD’de piyasalarında dün pozitif bir açılışın ardından gelen satışlardan sonra bir tek
Nasdaq ayakta kalabildi. Dow %0,62 ve S&P 500 %0,44 aşağıda kapanırken, Nasdaq
%0,50 yükseldi. Vadeli işlemlerde Dow %0,06 ve S&P 500 %0,04 yukarıda iken,
Nasdaq %0,08 aşağıda.
Çin’den gelen olumlu üretim verilerine rağmen Asya piyasalarında negatif bir hava
hakim. Nikkei %0,36, Hang Seng %0,89 ve Shanghai %0,41 aşağıda.
XAU/USD
Altında dün işlem aralığı 1.819-1.839 olurken, kapanış 1.827 oldu. Bugün son işlem
fiyatı 1.835. Direnç seviyeleri 1.838 ve 1.853, destek seviyeleri 1.823 ve 1.811.
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DİRENÇ 1 / 1.838

DİRENÇ 2 / 1.853

DESTEK 1 / 1.823

DESTEK 2 / 1.811
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DAX
Endekste dün işlem aralığı 13.190-13.292, kapanış 13.223 oldu. Vadeli işlemlerde
endeks %0,08 aşağıda. Direnç seviyeleri 13.308 ve 13.460, destek seviyeleri 13.035
ve 12.878.
DİRENÇ 1 / 13.308

DİRENÇ 2 / 13.460

DESTEK 1 / 13.035

DESTEK 2 / 12.878

EUR/USD
Paritede Cuma günü işlem aralığı 1,2115-1,2177, ve kapanış 1,2143 oldu. Bugün son
işlem fiyatı 1,2146. Direnç seviyeleri 1,2150 ve 1,2179, destek seviyeleri 1,2138 ve
1,2094.
DİRENÇ 1 / 1,2150 DİRENÇ 2 / 1,2179
DESTEK 1 / 1,2138 DESTEK 2 / 1,2094
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USD/TRY
Paritede Cuma günü işlem aralığı 7,8234-7,9392, ve kapanış 7,8483 oldu. Bugün son
işlem fiyatı 7,8672. Direnç seviyeleri 7,9424 ve 8,0185, destek seviyeleri 7,8267 ve
7,8062.

•

DİRENÇ 1 / 7,9424

DİRENÇ 2 / 8,0185

DESTEK 1 / 7,8267

DESTEK 2 / 7,8062

Rapordaki tüm son piyasa değerleri raporun yazıldığı zamandaki değerleri
ifade etmektedir.
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11:00
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Veri
Merkezi yönetim bütçe dengesi
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YASAL UYARI: Bu rapor ve yorumlardaki yazılar, bilgiler ve grafikler, ulaşılabilen ilk kaynaklardan iyi niyetle ve
doğruluğu, geçerliliği ve etkinliği velhasıl her ne şekil , suret ve nam altında olursa olsun herhangi bir karara
dayanak oluşturması hususunda herhangi bir teminat,garanti oluşturmadan, yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla
derlenmiştir. İş bu raporlardaki yorumlardan; eksik bilgi ve/veya güncellenme gibi konularda ortaya çıkabilecek
zararlardan Efor Forex ve çalışanları sorumlu değildir. Efor Forex her an, hiçbir şekil ve surette ön ihbara
ve/veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değiştirebilir ve/veya ortadan kaldırabilir.
Genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olan iş bu rapor ve yorumlar, kapsamlı bilgiler,
hiçbir şekil ve surette Efor Forex'in herhangi bir taahhüdünü içermediğinden, bu bilgilere istinaden her türlü
özel ve/veya tüzel kişiler tarafından alınacak kararlar, varılacak sonuçlar, gerçekleştirilecek işlemler ve
oluşabilecek her türlü riskler bizatihi bu kişilere ait ve raci olacaktır. Bu nedenle, işbu rapor, yorum ve yer alan
bilgilere dayanılarak özel ve/veya tüzel kişiler tarafından alınacak kararlar, varılacak sonuçlar,
gerçekleştirilecek işlemler nedeniyle oluşabilecek her türlü maddi ve manevi zarar, kar mahrumiyeti, her ne
nam altında olursa olsun ilgililer veya 3. kişilerin uğrayabileceği doğrudan ve/veya dolayısıyla oluşacak zarar
ve ziyandan hiçbir şekil ve surette Efor Forex ve çalışanları sorumlu olmayacak olup, ilgililer,
uğranılan/uğranılacak zararlar nedeniyle hiçbir şekil ve surette her ne nam altında olursa olsun Efor Forex ve
çalışanlarından herhangi bir tazminat talep etme hakkı bulunmadıklarını bilir ve kabul ederler. Bu rapor, yorum
ve
yer
alan
bilgiler
“yatırım
danışmanlığı”
hizmeti
ve/veya
faaliyeti olmayıp; yatırım danışmanlığı hizmeti almak isteyen kişi ve kurumların, iş bu
hizmeti vermeye yetkili kurum ve kuruluşlarla temasa geçmesi ve bu hizmeti bir sözleşme karşılığında alması
zorunludur. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyedebulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler, genel yatırım danışmanlığı faaliyeti kapsamında genel olarak düzenlendiğinden,
kişiye özel rapor, yorum ve tavsiyeler içermediğinden mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun
olmayabilir. Bu nedenle,sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.
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