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Dün ABD’de yaşanan isyana ve Kongre binası baskını neden olmakla suçlanan
Trump, bugün yaptığı açıklamalarda barışçıl başkanlık devri sözü verdi, fakat
mücadelelerinin yeni başladığını da sözlerine ekledi.
Yaşanan isyan ve Kongre binası baskınıyla yarım kalan Başkanlık onay süreci,
isyanın bastırılmasından sonra tamamlandı ve Kongre resmen Joe Biden’ın
başkanlığını onayladı.
Demokratların Temsilciler Meclisi’nden sonra Senato’da da üstünlüğü elde
etmesinden sonra ABD’de yatırım bankaları teknoloji hisselerinden çıkış ve sanayi
şirketlerine giriş tavsiyeleri veriyor.
ABD’nin kara listesine eklenebileceği haberlerinden sonra Alibaba ve Tencent
hisseleri değer kaybetti.
Bitcoin’in bugün 38.000 doların üstüne çıkmasıyla birlikte kriptopara piyasasının
toplam değeri 1 trilyon doları geçti.
Küresel gıda fiyatları Aralık'ta üst üste yedinci ayda da artışını sürdürdü. FAO Gıda
Fiyat Endeksi, 2020 boyunca üç yılın en yüksek seviyesine ulaştı.
ABD’de işsizlik haklarından yararlanma başvuruları 787K oldu, beklenti 800K,
önceki veri 790K.
ABD’de ticaret dengesi Kasım ayında-68,10 milyar dolar oldu, beklenti -65,20
milyar dolar, önceki veri -63,10 milyar dolar.
Almanya’da fabrika siparişleri Kasım ayında aylık %2,3 arttı, beklenti % 1,2
düşmesi yönündeydi, önceki veri %3,3 idi.
Almanya’da HIS Markit inşaat PMI Aralık ayında 47,1 oldu, önceki veri 45,6.
İngiltere’de inşaat PMI Aralık ayında 54,6 oldu, beklenti 55,0, önceki veri 54,7.
Euro bölgesinde Aralık ayında TÜFE yıllık -%0,3 ve çekirdek TÜFE yıllık 50,2 oldu,
beklentiler sırasıyla -%0,2 ve %0,2, önceki veriler -%0,3 ve %0,2.
Euro bölgesinde perakende satışlar Kasım ayında aylık -%6,1 ve yıllık -%2,9 oldu,
beklentiler sırasıyla -%3,4 ve %0,8, önceki veriler %1,4 ve %4,2.
Dolar endeksi bugün 89,32-89,93 aralığında hareket etti, son seviye 89,74.
Bitcoin bugün 30.010-38.617 aralığında işlem gördü, son işlem fiyatı 38.490.
EUR/USD bugün 1,2245-1,2346 aralığında işlem gördü, son işlem fiyatı 1,2276.
GBP/USD bugün 1,3557-1,3633 aralığında işlem gördü, son işlem fiyatı 1,3598.
USD/TRY bügün 7,2403-7,3485 aralığında işlem gördü, son işlem fiyatı 7,3423.
Petrol fiyatlarındaki bugün yerini yatay harekete bıraktı. İşlemler ham petrol’de
50,62 ve brent petrolde 54,18’den gerçekleşiyor.

Avrupa piyasalarında karışık performanslar yaşanıyor, FTSE 100 dünkü sert yükselişinden
sonra bugün kazançlarının bir kısmını geri veriyor. DAX %0,52 yukarıda, FTSE 100 %0,23
aşağıda ve CAC 40 %0,61 yukarıda.
ABD vadeli işlemler piyasasında yön yukarı. Dow Jones %0,47, S&P 500 %0,65 ve Nasdaq
%0,89 yukarıda.
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XAU/USD
Bugün işlem aralığı 1.909-1.927 olurken, son işlem fiyatı 1.915. Direnç seviyeleri 1.930
ve 1.965, destek seviyeleri 1.906 ve 1.894.
DİRENÇ 1 / 1.930

DİRENÇ 2 / 1.965

DESTEK 1 / 1.906

DESTEK 2 / 1.894

DAX
Bugün işlem aralığı 13.903-13.992, son seviye 13.964. 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

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 ols un 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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