__________________________________________________________________________________

GÜNLÜK PİYASA ANALİZİ – 22.12.2020

Gündem ve Piyasalara Bakış

• ABD’de Kongre, 900 milyar dolarlık koronavirüs yardım paketini ve 30
Eylül'e kadar hükümeti finanse etmek için 1,4 trilyon dolarlık yasayı
onayladı. Yasa Trump’ın onayına sunuldu. Teşvik paketi, diğer birçok
hükümle birlikte haftalık 300 dolarlık federal işsizlik takviyesi, 284 milyar
dolarlık Maaş Çeki Koruma Programı kredisi, 600 dolarlık doğrudan
ödemeler ve Covid-19 aşı dağıtımı için 8 milyar dolarlık bir miktarı içeriyor.
• Dr. Scott Gottlieb, İngiltere’de bulunan son derece bulaşıcı, yeni Covid19 mutasyonunun "ABD'de zaten olduğu" konusunda uyardı.
İngiltere'deki bilim adamları, Covid varyantının virüsü % 50 daha fazla
bulaşıcı hale getirdiğini öne sürdü. Ancak, şu anda hastalığı daha da
kötüleştirdiğine dair bir işaret yok.
• Joe Biden, Amerikalıları aşı olmaya teşvik etmek için canlı yayında Covid
aşısı oldu.
• Avrupa İlaç Ajansı, Pfizer aşısının Avrupa Birliği’nde kullanılmasına izin
verdi.
• Fransa’nın yeni Covid-19 varyantını engellemek için sınırlarını kapatması
İngiltere’nin zorunlu tüketim malları nakliyesinde sıkıntılar yaşamasına
neden oluyor.
• ABD, insan hakları ihlalleri iddiaları üzerine Çinli yetkililere ek vize
kısıtlamaları getirdi ve ABD Başkanı Donald Trump’ın görev süresinin son
ayında Pekin aleyhine yeni tedbirler aldı. Trump yönetimi ayrıca, çok
çeşitli ABD malları ve teknolojisini satın almalarını kısıtlayan askeri
bağları olduğu iddia edilen Çinli ve Rus şirketlerinin bir listesini yayınladı.
• Google ve Facebook olası antitröst davalarına karşı birlikte takım
oluşturma konusunda anlaştı.
• Avustralya’da perakende satışlar %7,0 arttı, beklenti %0,6 düşüş
yönündeydi, önceki veri ise %1,4 idi.
• GBP/USD paritesinde dün işlem aralığı 1,3189-1,3498 olurken, kapanış
1,3463 oldu. Bugün, son işlem fiyatı 1,3393.
• Dün gün sonunda toparlayan petrol fiyatlarındaki değer kaybı bugün de
devam ediyor. Ham petrol 47,20 ve brent petrol 50,19’dan işlem görüyor.
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Hisse Senedi Piyasaları
Avrupa piyasalarında dün yeni Covid-19 varyantı nedeniyle sert düşüşler yaşandı.
DAX %2,82, FTSE 100 %1,73, ve CAC 40 %2,43 düştü. Vadeli işlemler piyasasında ,
DAX %0,78 ve FTSE 100 %0,42 aşağıda.
ABD’de mali teşvik paketi üstünde anlaşılmış olması yeni Covid-19 varyantının
olumsuz etkisini dengelemiş oldu. Dow %0,12 yukarıda kapanırken , S&P 500 %0,39
ve Nasdaq %0,10 düşüşle kapandı. Vadeli işlemler piyasasında Dow %0,54, S&P 500
%0,51 ve Nasdaq %0,21 aşağıda.
Asya’da moraller bozuk, endeklserde düşüşler yaşanıyor. Nikkei %1,20, Hang Seng
%0,86, ve Shanghai %0,91 aşağıda.
XAU/USD
Dün işlem aralığı 1.856-1.906 olurken, kapanış 1.876 oldu. Bugün son işlem fiyatı
1.875. Direnç seviyeleri 1.902 ve 1.914, destek seviyeleri 1.869 ve 1.859.
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DİRENÇ 1 / 1.902

DİRENÇ 2 / 1.914

DESTEK 1 / 1.869

DESTEK 2 / 1.859
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DAX
Dün işlem aralığı 13.060-13.399, kapanış 13.246 oldu. Vadeli işlemlerde endeks
%0,78 aşağıda. Direnç seviyeleri 13.275 ve 13.460, destek seviyeleri 13.165 ve
13.000.
DİRENÇ 1 / 13.275

DİRENÇ 2 / 13.460

DESTEK 1 / 13.165

DESTEK 2 / 13.000

EUR/USD
Paritede dün işlem aralığı 1,2129-1,2254, ve kapanış 1,2242 oldu. Bugün son işlem
fiyatı 1,2220. Direnç seviyeleri 1,2270 ve 1,2375, destek seviyeleri 1,2170 ve 1,2111.
DİRENÇ 1 / 1,2270 DİRENÇ 2 / 1,2375
DESTEK 1 / 1,2170 DESTEK 2 / 1,2111

www.eforfx15.com

www.twitter.com/EforFx

__________________________________________________________________________________

USD/TRY
Paritede Cuma günü işlem aralığı 7,6234-7,7376, ve kapanış 7,6491 oldu. Bugün son
işlem fiyatı 7,6617. Direnç seviyeleri 7,7170 ve 7,7550, destek seviyeleri 7,6050 ve
7,5035.

•

DİRENÇ 1 / 7,7170

DİRENÇ 2 / 7,7550

DESTEK 1 / 7,6050

DESTEK 2 / 7,5035

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

VERİ TAKVİMİ
Tarih
22 Ara Sal

Ülke
İngiltere
İngiltere
ABD
ABD
ABD
ABD
ABD
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Saat
10:00
10:00
16:30
16:30
18:00
18:00
18:00

Veri
GSYİH - çeyreksel - %
GSYİH - yıllık - %
GSYİH - çeyreksel - %
Kişisel tüketim - %
Conference Board Tüketici Güveni
Richmond FED imalat san. End.
Mevcut ev satışları - milyon

Önceki
-19,80
-21,50
-31,40
40,60
96,10
15,00
6,85

Beklenti
15,50
-9,60
33,10
97,50
12,00
6,70
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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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