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ABD’de Georgia ikinci tur seçimini Demokrat adaylar kazandı, böylece hem Temsilciler
Meclisi’nde hem Senato’da Demokratların hakimiyetini simgeleyen “Mavi Dalga”
gerçekleşmiş oldu. Bu sonuçlardan sonra Trump taraftarlarının Kongre binasını
basması ABD demokrasi tarihinde bir ilk olarak kayıtlara geçerken, piyasalara etkisi
kısa süreli ve kıstılı oldu. Washington’da alınan sokağa çıkma yasağı ve güvenlik
güçlerinin sert müdaheleleriyle gösteriler şimdilik kontrol altına alınmış durumda.
Olayların kontrol altına alınmasıyla ABD Kongresi Biden’ın seçildiğini tescil edecek
oturumuna yeniden başladı.Trump’ın sosyal media hesaplarının geçici olarak
kapatıldığı da gelen bilgiler arasında. Tüm bu yaşanan olaylara rağmen dün Avrupa ve
ABD hisse senedi piyasalarında önemli yükselişler yaşandı. Dolar güç kaybetmeye
devam etti. Altın 1.955--1.960 aralığında dirençle karşılaşarak geri geldi. Bitcoin yeni
tarihi zirveler yaparak tekrar yönünü yukarı çevirdi. OPEC+ toplantısında alınan olumlu
kararların devamında ABD ham petrol stoklarında beklentinin çok üstünde gerçekleşen
düşüşün de desteklemesiyle petrol fiyatlarındaki yükseliş devam etti. Bugün ABD’deki
olayların devamındaki gelişmeler takip edilecektir. Açıklanacak veriler ise; Almanya’da
fabrika siparişleri ve inşaat PMI, İngiltere’de inşaat PMI, Euro bölgesinde TÜFE
rakamları ve perakende satışlar, ABD’de işsizlik hakları başvuruları, ticaret dengesi ve
ISM imalat dışı PMI olacak.
Artan sayıda Cumhuriyetçi liderin Trump’ın 20 Ocak’ta gerçekleşecek yemin töreninden
önce görevden uzaklaştırılması gerektiğine inandığı ifade ediliyor.
ABD Merkez Bankası'nın, Aralık ayı toplantısına ait tutanaklarında üyelerinin çoğunun
enflasyon risklerinin aşağı yönlü olduğu konusunda fikir belirttiği vurgulandı.
New York Borsasının Çinli China Telecom, China Mobile ve China Unicorn şirketlerini
borsadan çıkarma işlemlerini sürdüreceği açıklandı. Bu şirketlerin borsadaki
işlemlerinin 11 Ocak'ta sona ereceği belirtildi.
ABD’de ham petrol stokları beklentilerin çok üstünde ve 8,010 milyon varil azaldı,
beklenti -2,133 milyon varil, önceki veri -6,065 milyon varil.
ABD’de hizmet PMI Aralık’ta 54,8 oldu, beklenti 55,3, önceki veri 58,4.
ABD’de fabrika siparişleri Kasım ayında %1,0 arttı, beklenti %0,7, önceki veri %1,3.
Dolar endeksi dün 89,17-89,80 aralığında hareket etti, ve kapanışı 89,50 oldu. Bugün
son seviye 89,49.
Bitcoin dün 33.408-3.934 aralığında işlem gördü, kapanış 36.793 oldu. Bugün 37.718
ile yeni tarihi zirvesine yükseldikten sonra son işlem fiyatı 37.703.
GBP/USD’ de dün işlem aralığı 1,3539-1,3672 olurken, kapanış 1,3607 oldu. Bugün,
son işlem fiyatı 1,3587.
ABD ham petrol stoklarının beklentilerin üstünde azalmasıyla petrol fiyatlarındaki
yükseliş devam ediyor . Ham petrol 50,98 ve brent petrol 54,61’den işlem görüyor.
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Hisse Senedi Piyasaları
Avrupa’da endeksler dün FTSE 100 liderliğinde yükseldi. DAX %0,1,76, FTSE 100
%3,47 ve CAC 40 %1,19 yükseldi. Vadeli işlemler piyasasında yukarı yönlü
momentum devam ediyor, DAX %0,28 ve FTSE 100 %0,37 yukarıda.
ABD’de Georgia seçimini Demokrat adayların kazandığının belli olmasından sonra
Trump taraftarlarının Kongre binasını basması satışlara neden olsa da Dow Jones ve
S&P 500 günü yükselişle kapattı. Dow %1,44 ve S&P 500 %0,57 yükseldi, ve Nasdaq
%0,61 düştü. Vadeli işlemler piyasasında dünkü olayların olumsuz etkisi yaşanmıyor.
Dow %0,39, S&P 500 %0,50 ve Nasdaq %0,65 yukarıda.
Asya piyasalarında Nikkei pozitif ayrışıyor. Nikkei %1,35 yukarıda, Hang Seng %0,40
ve Shanghai %0,46 aşağıda.
XAU/USD
Dün işlem aralığı 1.901-1.959 olurken, kapanış 1.918 oldu. Bugün son işlem fiyatı
1.920. Direnç seviyeleri 1.930 ve 1.965, destek seviyeleri 1.918 ve 1.894.
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DİRENÇ 1 / 1.930

DİRENÇ 2 / 1.965

DESTEK 1 / 1.918

DESTEK 2 / 1.894
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DAX
Dün işlem aralığı 13.617-13.919 olurken, kapanış 13.891 oldu. Vadeli işlemlerde
endeks %0,28 yukarıda. Direnç seviyeleri 13.904 ve 14.010, destek seviyeleri 13.798
ve 13.670.
DİRENÇ 1 / 13.904

DİRENÇ 2 / 14.010

DESTEK 1 / 13.798

DESTEK 2 / 13.670

EUR/USD
Dün işlem aralığı 1,2265-1,2350, ve kapanış 1,2325 oldu. Bugün son işlem fiyatı
1,2313. Direnç seviyeleri 1,2300 ve 1,2375, destek seviyeleri 1,2260 ve 1,2215.
DİRENÇ 1 / 1,2300 DİRENÇ 2 / 1,2375
DESTEK 1 / 1,2260 DESTEK 2 / 1,2215
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USD/TRY
Dün işlem aralığı 7,2663-7,3973, ve kapanış 7,3047 oldu. Bugün son işlem fiyatı
7,3026. Direnç seviyeleri 7,3530 ve 7,3778, destek seviyeleri 7,2619 ve 7,1870.

•

DİRENÇ 1 / 7,3530

DİRENÇ 2 / 7,3778

DESTEK 1 / 7,2619

DESTEK 2 / 7,1870

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

VERİ TAKVİMİ
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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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