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GÜNLÜK PİYASA ANALİZİ – 08.01.2021
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ABD’de yaşanan olaylar küresel risk iştahını olumsuz etkilemedi ve dün hisse senedi
piyasalarındaki yükselişler devam etti, endeksler yeni tarihi zirvelerine ulaştı. Dow
Jones tarihinde ilk kez 31.000 seviyesinin üstünde kapanırken, benzer şekilde Nasdaq
da ilk kez 13.000 seviyesinin üstünde kapandı. Avrupa hisse senedi piyasalarında da
yükselişler yaşanırken Dolar
bir miktar güçlendi. USD/TRY 7,2372’ye kadar
geriledikten sonra günü 7,3149 ‘dan kapadı. Altın değer kaybetmeye devam etti, petrol
fiyatları yatay seyrin devamında günü hafif yükselişlerle kapadı, Bitcoin ise 40.340 ile
yeni tarihi zirvesini yaptı. Bugün takip edilecek en önemli veriler ABD tarım dışı istihdam
ve işsizlik oranı verileri olacak, beklentiler istihdam artış hızının yavaşlaması ve işsizlik
oranının da bir miktar artması yönünde. Takip edilmesi gereken diğer veriler ise;
Almanya’da sanayi üretimi ve ticaret dengesi, ve Euro bölgesi işsizlik oranı.
Başkan Biden’ın hane halkına 2.000 dolarlık ödeme ve 3 trilyon dolarlık vergi ve altyapı
desteği içeren yeni bir teşvik paketini hayata geçirmeyi planladığı ifade ediliyor.
Pfizer, Covid-19 aşılarının İngiltere ve Güney Afrika’da tespit edilen varyantlara karşı
da etkili olduğunu tespit ettiklerini açıkladı.
St. Louis Fed Başkanı James Bullard, çok büyük parasal ve mali desteğin, ve Covid19 aşı programlarının başlamasının etkisi ile ABD ekonomisinde toparlanmanın bu yıl
devam etmesini beklediğini ifade etti. Chicago Fed Başkanı Charles Evans ise, Fed'in
enflasyonda yüzde 2 hedefine dönmesi için zaman vermek amacıyla faiz oranlarını
2024'e kadar sıfıra yakın tutmasının büyük olasılık olduğunu söyledi.
New York borsasının ardından global endeks yayınlayıcısı MSCI da Çinli 3 telekom
şirketini global endekslerinden çıkarma kararı aldı.
Tesla hisselerinde dün yaşanan %4,8’lik artıştan sonra Elon Musk Jeff Bezos’u geçerek
dünyanın en zengin insanı oldu.
ABD’de ISM imalat dışı PMI beklentilerin çok üstünde ve 57,2 oldu, beklenti 54,6 ve
önceki veri 55,9.
Japonya’da hane halkı harcamaları Kasım ayında aylık %1,8 düştü ve yıllık %1,1 arttı,
beklentiler sırasıyla -%1,3 ve -%1,5, önceki veriler %2,1 ve %1,9.
Dolar endeksi dün 89,33-89,97 aralığında hareket etti, ve kapanışı 89,79 oldu. Bugün
son seviye 89,81.
Bitcoin dün 36.361-40,340 aralığında işlem gördü, kapanış 39.460 oldu. Dün 40.340 ile
yeni tarihi zirvesine yükseldikten sonra bugün son işlem fiyatı 38.546.
GBP/USD’ de dün işlem aralığı 1,3532-1,3634 olurken, kapanış 1,3563 oldu. Bugün,
son işlem fiyatı 1,3567.
Petrol fiyatları arka arkaya dördüncü gündür yükseliyor. Ham petrol 51,00 ve brent
petrol 54,53’den işlem görüyor.
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Hisse Senedi Piyasaları
Avrupa’da endeksler dün de yükselmey devam etti. DAX %0,55, FTSE 100 %0,22 ve
CAC 40 %0,70 yükseldi. Vadeli işlemler piyasasında da yön yukarı. DAX %0,59 ve
FTSE 100 %0,27 yukarıda.
ABD’de dün rekor kapanışlar yaşandı. Dow %0,69, S&P 500 %1,48 yükseldi, Nasdaq
%2,56 yükseldi. Vadeli işlemler piyasasında da olumlu hava devam ediyor. Dow
%0,53, S&P 500 %0,46 ve Nasdaq %0,29 yukarıda.
Asya piyasalarında Çin negatif ayrışıyor. Nikkei %1,96, ve
yukarıda, Shanghai %0,36 aşağıda.

Hang Seng %1,30

XAU/USD
Dün işlem aralığı 1.906-1.927 olurken, kapanış 1.912 oldu. Bugün son işlem fiyatı
1.908. Direnç seviyeleri 1.930 ve 1.965, destek seviyeleri 1.910 ve 1.892.
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DİRENÇ 1 / 1.930

DİRENÇ 2 / 1.965

DESTEK 1 / 1.910

DESTEK 2 / 1.892
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DAX
Dün işlem aralığı 13.902-14.007 olurken, kapanış 13.968 oldu. Vadeli işlemlerde
endeks %0,59 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 1,2244-1,2346, ve kapanış 1,2270 oldu. Bugün son işlem fiyatı
1,2264. Direnç seviyeleri 1,2300 ve 1,2375, destek seviyeleri 1,2260 ve 1,2220.
DİRENÇ 1 / 1,2300 DİRENÇ 2 / 1,2375
DESTEK 1 / 1,2260 DESTEK 2 / 1,2220
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USD/TRY
Dün işlem aralığı 7,2372-7,3955, ve kapanış 7,3149 oldu. Bugün son işlem fiyatı
7,3406. Direnç seviyeleri 7,3778 ve 7,5032, destek seviyeleri 7,3326 ve 7,2619.

•

DİRENÇ 1 / 7,3778

DİRENÇ 2 / 7,5032

DESTEK 1 / 7,3326

DESTEK 2 / 7,2619

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

VERİ TAKVİMİ
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10:00
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Beklenti

Önceki

Önem

0,70
18,00
8,50
71,00
6,80
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245,00
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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