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AKŞAM PİYASA NOTLARI – 29.12.2020
• ABD’de Emtia Vadeli İşlem Komisyonu (CFTC) tarafından açıklanan
verilere göre, ICE Dolar Endeksi vadeli kontratlarında ticari olmayan net
kısa pozisyonlar Mart 2011'den beri en yüksek seviyeye çıktı.
• Türkiye ile İngiltere arasında serbest ticaret anlaşması bugün imzalandı.
• BDDK verilerine göre bankacılık sektörünün net karı Ocak-Kasım
döneminde 57.3 milyar TL'ye yükseldi, geçen yıl bu dönemdeki karı 46.6
milyar TL'ydi.
• Türkiye ekonomik güven endeksi Aralık’ta 86,40 oldu, önceki veri 89,50
idi.
• TCMB’nin arka arkaya 2 PPK toplantısında politika faizini toplam 675 baz
puan artırıp %17 seviyesine yükseltmesinin ardından Türk Lirası dolar
karşısında 5. günde de değer kazanarak Mayıs'tan bu yana en uzun
yükseliş hareketini gerçekleştirdi ve Eylül seviyesine geri geldi. Dolar/TL
kuru 7,35 seviyesinden işlem görüyor.
• Almanya'da elektrikli araçlar için devlet tarafından sağlanan teşviklerin
değeri 2020’de bir önceki yıla göre yaklaşık 7 kat (%665) artarak 652
milyon euroya ulaştı.
• EUR/USD paritesi bugün 1,2208-1,2262 aralığında işlem gördü, son
işlem fiyatı 1,2258.
• GBP/USD paritesi bugün 1,3447-1,3523 aralığında işlem gördü, son
işlem fiyatı 1,3508.
• USD/TRY paritesi bügün 7,3423-7,4772 aralığında işlem gördü, son işlem
fiyatı 7,3523.
• Güne yatay başlayan petrol fiyatlarında yön yukarı döndü. İşlemler ham
petrol’de 48,16 ve brent petrolde 51,45’ten gerçekleşiyor.
Avrupa piyasalarında yukarı hareket devam ediyor. DAX %0,33, FTSE 100
%2,11 ve CAC 40 %0,58 yukarıda.
ABD piyasalarında teşvik paketinin olumlu etkileri devam ediyor. Dow Jones
%0,59, S&P 500 %0,50, ve Nasdaq %0,47 yukarıda.
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XAU/USD
Altın’da bugün işlem aralığı 1.873-1.883 olurken, son işlem fiyatı 1.879. Direnç
seviyeleri 1.896 ve 1.906, destek seviyeleri 1.875 ve 1.867.
DİRENÇ 1 / 1.896

DİRENÇ 2 / 1.906

DESTEK 1 / 1.875

DESTEK 2 / 1.867

DAX
Bugün işlem aralığı 13.799-13.908, son seviye 13.835. Direnç seviyeleri 13.798 ve
13.906, destek seviyeleri 13.620 ve 13.425.

•

DİRENÇ 1 / 13.798

DİRENÇ 2 / 13.906

DESTEK 1 / 13.620

DESTEK 2 / 13.425

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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