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Rusya Devlet Başkanı Putin, Joe Biden'ı ABD seçim zaferinden dolayı tebrik etti. Dün,
Seçiciler Kurulu üyeleri Biden’ın seçim zaferini onaylamışlardı.
ABD’de yeni teşvik paketi önerisinin detayları yayınlandı. Yeni paket, toplam 748
milyar dolarlık harcama yapılmasını gerektiriyor. Buna federal işsizlik yardımlarında
ödenecek haftalık 300 dolar ve Maaş çeki Koruma Programı kapsamında daha fazla
kredi için ek 300 milyar dolar dahil. 160 milyar dolarlık ikinci bir paket, ticari sorumluluk
korumalarının daha tartışmalı alanlarını ve eyalet ve yerel yönetimlere mali yardımı
içeriyor olacak.
OPEC dönem başkanı Abdelmajid Attar, petrol üreticilerinin gelecek yılın başında arz
artışı için acele etmemeleri gerektiğini yineleyerek, koronavirüsün devam eden
etkisinden dolayı enerji talebinin hala kırılgan olduğunun altını çizdi.
ABD’de yayınlanan bir SEC yatırımcı uyarısına göre, Covid salgını sırasında yatırım
sahtekarlığını içeren tüketici şikayetlerinde önemli bir artış oldu. Bu dolandırıcılıklar
arasında saadet zinciri, sahte para yatırma sertifikaları, sahte hisse senedi
promosyonları ve topluluk temelli mali dolandırıcılıklar bulunuyor.
Warren Buffett, Kongre'yi küçük işletmeler için rahatlatma paketini genişletmeye
çağırdı ve ülkenin bir ekonomik savaş içinde olduğunu sözlerine ekledi.
ABD’de sanayi üretimi Kasım’da aylık %0,4 arttı, beklenti %0,3, önceki veri %0,9 idi.
ABD’de NY Empire State imalat endeksi Aralık ayında 4,90 oldu, beklenti 6,90, önceki
veri 6,30 idi.
ABD’de kapasite kullanım oranı Kasım ayında %73,3 oldu, beklenti %72,9, önceki veri
%73,0 idi.
ABD’de imalat üretimi Kasım’da aylık %0,8 arttı, beklenti %0,3 ve önceki veri %1,1 idi.
Türkiye’de bütçe dengesi Kasım’da 13,40B oldu, önceki,veri -4,89B idi.
İngiltere’de işsizlik hak başvurusu Kasım ayında 64,3K arttı, beklenti 50,0K iken önceki
veri -29,8K idi.
İngiltere’de işsizlik oranı Ekim ayında %4,9 oldu, beklenti %5,1, ve önceki veri %4,8 idi.
İngiltere’de ortalama gelir endeksi Ekim’de %2,8 arttı, beklenti %2,8 iken önceki veri
%1,9 idi.
EUR/USD paritesi bugün 1,2123-1,2167 aralığında işlem gördü, son işlem fiyatı
1,2154.
GBP/USD paritesi bugün 1,3280-1,3397 aralığında işlem gördü, son işlem fiyatı
1,3374.
USD/TRY paritesi bügün 7,8150-7,8696 aralığında işlem gördü, son işlem fiyatı 7,8370.
Petrol fiyatları kısa bir aradan sonra yükselişine devam ediyor. İşlemler ham petrol’de
47,28 ve brent petrolde 50,45’ten gerçekleşiyor.

Avrupa’da endekslerde yükseliş yaşanırken FTSE 100 düşüyor. DAX %0,99 yukarıda, FTSE
100 %0,41 aşağıda ve CAC 40 %0,28 yukarıda.
ABD piyasalarında açılışta yön yukarı. Dow Jones %0,63, S&P 500 %0,77, ve Nasdaq %0,72
yukarıda.
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XAU/USD
Altın’da bugün işlem aralığı 1.825-1.855 olurken, son işlem fiyatı 1.848. Direnç
seviyeleri 1.854 ve 1.872, destek seviyeleri 1.838 ve 1.823.
DİRENÇ 1 / 1.854

DİRENÇ 2 / 1.872

DESTEK 1 / 1.838

DESTEK 2 / 1.823

DAX
Endekste bugün işlem aralığı 13.200-13.356 olurken, son seviye 13.354. 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

Rapordaki tüm son piyasa değerleri raporun yazıldığı zamandaki değerleri
ifade etmektedir.
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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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