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Avrupa Birliği ve İngiltere, Brexit sonrası ticaret anlaşması için taslak metinde
anlaşma sağladı. Avrupa Parlamentosu'nun onay süreçleri açısından Brexit
sonrası ticaret görüşmelerinde anlaşmanın 20 Aralık'a kadar gerçekleşmesi
çağrısı yapmasına rağmen iki taraf bu tarihe kadar anlaşma sağlayamamıştı.
Bugün TCMB PPK toplantısı yapılıyor ve politika faizi kararı açıklanıyor olacak.
Faizi kararı ile ilgili olarak beklentiler 75-200 baz puan aralığında değişiklik
gösteren artış ve beklentilerin medyanı da 150 baz puan artış yönünde. TCMB
Kasım ayı PPK toplantısında politika faizini 475 baz puan artırarak %15 yapmış,
devamında Aralık başında açıklanan Kasım ayı TÜFE beklentilerin çok üstünde
yıllık %14,03 olarak gerçekleşmişti. Enflasyonun beklentilerin çok üstünde
seyrediyor olması ve TCMB Başkanı Naci Ağbal’ın gerekirse parasal
sıkılaştırmayı artırabilecekleri yönündeki açıklamaları piyasa oyuncularının faiz
artışı beklentilerinin temelini oluşturuyor.
Bugün ABD ve Kanada’da piyasalar Noel arifesi nedeniyle yarım gün açık
olacak iken, Avrupa’da Almanya, İtalya ve İsviçre tam gün kapalı, İngiltere,
Fransa ve İspanya yarım gün açık olacak.
ABD Başkanı Trump, 740 milyar dolarlık savunma bütçe yasasını veto etti,
Türkiye’ye yaptırımlar içeren düzenleme bu yasa kapsamından ayrı olarak
oylanmış ve kabul edilmişti.
İngiltere’de yeni Bir Covid-19 varyantı daha tespit edildiği açıklandı.
Dünya Bankası, Çin'in ekonomik toparlanmasının hız kazandığını ancak
risklerin devam ettiğini belirterek, politika desteğinin erken bırakılmasının
toparlanmayı raydan çıkarabileceğini açıkladı.
Alibaba hisseleri soruşturma endişeleriyle Hong Kong'da %8 düşüş yaşadı. Çinli
teknoloji devi Alibaba'nın hisseleri, Çinli düzenleyicilerin şüpheli tekelci davranış
için firmayı araştıracağına dair raporların ardından gündemdeydi.
Google’ın, Suudi Arabistan'ın 10 milyar dolarlık bulut pazarına erişmek için
petrol devi Aramco ile ortaklık yapacağı açıklandı.
ABD’de ham petrol stokları 0,562 milyon varil azaldı, beklenti 3,186 milyon varil
azalma yönündeydi, önceki veri ise -3,135 milyon varil idi.
Japonya’da şirket hizmetleri fiyat endeksi (CSPI) beklentilere paralel olarak %0,6 oldu, önceki veri de -%0,5 idi.
Tarafların Brexit anlaşması taslak metninde anlaştığı haberleri GBP/USD
paritesinin tekrar 1,35 seviyesinin üstüne çıkmasına neden oldu. Dün işlem
aralığı 1,3352-1,3572 olurken, kapanış 1,3492 oldu. Bugün, son işlem fiyatı
1,3554.
Petrol fiyatları üç günlük düşüşün ardından yönünü tekrar yukarı çevirdi. Ham
petrol 48,48 ve brent petrol 51,64’ten işlem görüyor.
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Hisse Senedi Piyasaları
Avrupa piyasalarında dün pozitif bir işlem günü yaşandı. DAX %1,26, FTSE 100
%0,66, ve CAC 40 %1,11 arttı. Vadeli işlemler piyasasında Brexit haberleriyle olumlu
hava devam ediyor. DAX %1,50 ve FTSE 100 %0,54 yukarıda.
ABD piyasalarında dün Nasdaq negatif ayrıştı. Dow %0,38 ve S&P 500 %0,07
yukarıda kapanırken, Nasdaq %0,29 düşüşle kapandı. Vadeli işlemler piyasasında
Dow %0,21, S&P 500 %0,19 ve Nasdaq %0,18 aşağıda.
Asya’da bugün teknoloji hisselerindeki satışlar nedeniyle Çin negatif ayrışıyor. Nikkei
%0,43 ve Hang Seng %0,32 yukarıda, ve Shanghai %0,31 aşağıda.
XAU/USD
Dün işlem aralığı 1.858-1.878 olurken, kapanış 1.872 oldu. Bugün son işlem fiyatı
1.876. Direnç seviyeleri 1.899 ve 1.911, destek seviyeleri 1.868 ve 1.858.
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DİRENÇ 1 / 1.899

DİRENÇ 2 / 1.911

DESTEK 1 / 1.868

DESTEK 2 / 1.858
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DAX
Dün işlem aralığı 13.456-13.601, kapanış 13.587 oldu. Vadeli işlemlerde endeks
%1,50 yukarıda. Direnç seviyeleri 13.620 ve 13.798, destek seviyeleri 13.425 ve
13.350.
DİRENÇ 1 / 13.620

DİRENÇ 2 / 13.798

DESTEK 1 / 13.425

DESTEK 2 / 13.350

EUR/USD
Paritede dün işlem aralığı 1,2154-1,2221, ve kapanış 1,2185 oldu. Bugün son işlem
fiyatı 1,2205. Direnç seviyeleri 1,2270 ve 1,2375, destek seviyeleri 1,2170 ve 1,2120.
DİRENÇ 1 / 1,2270 DİRENÇ 2 / 1,2375
DESTEK 1 / 1,2170 DESTEK 2 / 1,2120
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USD/TRY
Dün işlem aralığı 7,6140-7,6711, ve kapanış 7,6361 oldu. Bugün son işlem fiyatı
7,6505. Direnç seviyeleri 7,7270 ve 7,7500, destek seviyeleri 7,6050 ve 7,5035.

•

DİRENÇ 1 / 7,7270

DİRENÇ 2 / 7,7500

DESTEK 1 / 7,6050

DESTEK 2 / 7,5035

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

VERİ TAKVİMİ
Tarih

Ülke

Saat

Veri

24 Ara Per

Türkiye
ABD
ABD

14:00
16:30
16:30

Poltika faizi oranı
Çekirdek dayanıklı mal siparişleri - %
Dayanıklı mal siparişleri-aylık%
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Beklenti

Önceki

Önem

16,50
0,60
0,70

15,00
1,30
1,30
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***
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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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