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GÜNLÜK PİYASA ANALİZİ – 11.01.2021
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2021 yılının ilk haftasında ABD’de Trump taraftarlarının neden olduğu olaylara rağmen
piyasalar seneye yüksek risk iştahıyla başladı. Hisse senedi piyasalarında yeni rekor
kapanışlar yaşanırken, OPEC+ toplantısında Suudi Arabistan’ın Şubat ve Mart
aylarında gönüllü olarak günlük 1 milyon varil üretim azaltımına gideceği kararıyla
petrol fiyatları yaklaşık haftalık yaklaşık %6 yğkseldi ve brent petrol pandeminin
başından beri ilk defa 55 dolar seviyesinin üstüne çıktı. Altında ise geçen hafta yön
aşağıydı. Bitcoin 42.000 dolara yaklaşan fiyatıyla yeni tarihi zirvesini ulaştı. USD/TRY
paritesi yabancı bankaların Türk Lirası pozisyonu açılması tavsiyeleriye birlikte 7,24’e
kadar geri geldikten sonra haftayı 7,37 seviyesinden kapattı. Bu hafta ABD’de gündem
Trump’ın 20 Ocak’taki yemin töreninini beklemeden azledilmesi yönündeki istekler ve
Biden’in yemin töreninden sonra hayata geçirmesi beklenen yeni mali teşvik paketi
olacak. Trump taraftarlarının yer yer devam ettirdiği gösteriler ve yaşanan çatışmalar
da dikkatle takip edilecektir. Şirketlerin dördüncü çeyrek sonuçları da bu hafta gelmeye
başlayacak. Avrupa’da ise aşı dağıtmının devamıyla birlikte bir türlü kontrol altına
alınamayan yeni vaka sayısı artışı ana gündem maddesi olmaya devam edecek. Bu
hafta piyasalarda kısa süreli de olsa kar realizasyonları yaşanması ve geçen haftaya
göre daha dalgalı bir hafta yaşanması muhtemel. Haftanın ilk gününde zayıf bir veri
akışı olacak. Türkiye’de cari hesap ve işsizlik oranı, ve ABD’de Conference Board
istihdam trend endeksi takip edilecek veriler. Bugün Japonya’da piyasalar resmi tatil
nedeniyle kapalı.
Trump Biden’ın yemin törenine katılmayacağını açıklarken, Trump destekçileri San
Diego kentinde karşıt göstericilerle çatıştı. Trump’ın 20 Ocak’taki yemin töreni
beklenmeden görevden alınması veya azledilmesinin Trump destekçilerinin sebep
olabileceği olayların artmasından endişe ediliyor.
Çin’in dev teknoloji şirketleriyle ilgili düzenleme hamlesinin teknolojik super güç olma
yönündeki daha büyük amacının bir parçası olduğu ifade ediliyor. Çin, antitröstten veri
korumaya kadar çeşitli alanlarda teknoloji devlerini düzenlemeyi hedefleyen taslak
kurallar yayınlamıştı.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Erdoğan başkanlığında bugün saat 15.00'te 2021 yılının
ilk toplantısını gerçekleştirecek. Toplantıda Covid-19'la mücadelede alınan tedbirlerin
sonuçları, aşı takvimi, yerli aşı çalışmaları, olası yeni tedbir ve desteklerin ele alınması
bekleniyor.
Çin’de TÜFE Aralık ayında aylık %0,7 ve yıllık %0,2 oldu, beklentiler sırasıyla %0,4 ve
%0,1, önceki veriler -%0,6 ve -%0,5. ÜFE ise yıllık -%0,4 oldu, beklenti -%0,8 ve önceki
veri -%1,5.
Avustralya’da perakende satışlar Kasım ayında aylık %7,1 arttı, beklenti %7,0 ve
önceki veri %1,4.
Dolar endeksi Cuma günü 89,63-90,23 aralığında hareket etti, ve kapanışı 90,07 oldu.
Bugün son seviye 90,40. Dolar endeksi arka arkaya üç gündür yükseliyor.
Bitcoin dün 35.141-41.362 aralığında işlem gördü, kapanış 38.192 oldu. Bugün
33.688’e kadar geri geldikten sonra son işlem fiyatı 34.573.
GBP/USD’de Cuma günü dün işlem aralığı 1,3533-1,3636 olurken, kapanış 1,3563
oldu. Bugün, son işlem fiyatı 1,3498.
Petrol fiyatları arka arkaya dört gün yükseldikten sonra bugün yön aşağı. Ham petrol
51,87 ve brent petrol 55,36’dan işlem görüyor.

www.eforfx15.com

www.twitter.com/EforFx

__________________________________________________________________________________

Hisse Senedi Piyasaları
Avrupa’da endeksler haftayı yükselişle kapattı. DAX %0,58, FTSE 100 %0,24 ve CAC
40 %0,65 yükseldi. Vadeli işlemler piyasasında ise hafta başlangıcında yön aşağı.
DAX %0,89 ve FTSE 100 %0,51 aşağıda.
ABD’de de endeksler haftayı pozitif bölgede ve rekorlarla kapattı. Dow %0,18, S&P
500 %0,55 ve Nasdaq %1,03 yükseldi. Vadeli işlemler piyasasında ise negatif hafta
başlangıcı yaşanıyor. Dow %0,61, S&P 500 %0,63 ve Nasdaq %0,46 aşağıda.
Asya piyasalarında geçen hafta negatif ayrışan Çin, bu haftaya da benzer şekilde
başladı. Japonya’da piyasalar resmi tatil nedeniyle bugün kapalı. Hang Seng %0,43
yukarıda, ve Shanghai %0,80 aşağıda.
XAU/USD
Geçen haftaya 1.959’a kadar süren bir yükselişle başlayan altında bu seviyeden gelen
satışlarla yaklaşık %5,7 değer kaybıyla haftalık kapanış 1.848 oldu .Cuma günü işlem
aralığı 1.828-1.917 oldu. Bugün 1.817’ye kadar geriledikten sonra son işlem fiyatı
1.839. Direnç seviyeleri 1.867 ve 1.879, destek seviyeleri 1.840 ve 1.817.
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DİRENÇ 1 / 1.867

DİRENÇ 2 / 1.879

DESTEK 1 / 1.840

DESTEK 2 / 1.817
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DAX
Cuma günü işlem aralığı 14.007-14.131 olurken, kapanış 14.049 oldu. Vadeli
işlemlerde endeks %0,89 aşağıda. Direnç seviyeleri 14.075 ve 14.100, destek
seviyeleri 13.900 ve 13.770.
DİRENÇ 1 / 14.075

DİRENÇ 2 / 14.100

DESTEK 1 / 13.900

DESTEK 2 / 13.770

EUR/USD
Cuma günü işlem aralığı 1,2191-1,2284, ve kapanış 1,2218 oldu. Bugün son işlem
fiyatı 1,2176. Direnç seviyeleri 1,2219 ve 1,2250, destek seviyeleri 1,2125 ve 1,2060.
DİRENÇ 1 / 1,2219 DİRENÇ 2 / 1,2250
DESTEK 1 / 1,2125 DESTEK 2 / 1,2060
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USD/TRY
Cuma günü işlem aralığı 7,3045-7,4194, ve kapanış 7,3713 oldu. Bugün son işlem
fiyatı 7,4427. Direnç seviyeleri 7,5032 ve 7,5460, destek seviyeleri 7,3778 ve 7,3360.
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DİRENÇ 1 / 7,5032

DİRENÇ 2 / 7,5460

DESTEK 1 / 7,3778

DESTEK 2 / 7,3360

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, gerçekleştirilec ek 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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