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AKŞAM PİYASA NOTLARI – 11.01.2021
• Başta Bitcoin olmak üzere tüm kripto paralardaki son düşüşlerle
toplam değer kaybı 170 milyar dolar oldu. Geçen hafta kripto para
piyasasının toplam değeri ilk defa 1 trilyon doların üstüne çıkmıştı.
• Cumhuriyetçilerin Trump’a görevi hemen bırakması telkininde
bulunurken, aksi halde azledilme tehlikesiyle karşı karşıya kalacağı
uyarısında bulundukları ifade ediliyor.
• İngiltere ve Güney Afrika’da tespit edilen Covid-19 virüsü
varyantlarından sonra Japonya’da da farklı bir varyantın tespit edildiği
açıklandı.
• Pfizer-BioNTech, daha önce 1,3 milyar doz olarak açıkladıkları 2021
yılı toplam Covid-19 aşısı üretim hedefini 2 milyar doza yükseltti.
• Goldman Sachs, Brent petrol için daha önce 2021 yılı sonu için
öngördüğü
65
dolar
seviyesinin
2021
yılı
ortasında
gerçekleşebileceğini açıkladı.
• Avrupa'nın lokomotif ülkesi Almanya'da iflas eden şirket sayısı, geçen
yılın ekim ayında 2019'un aynı dönemine göre %31,9 azaldı.
• Türkiye’de işsizlik oranı Ekim ayında önceki veriye göre dğişiklik
göstermeyerek %12,7 oldu.
• Türkiye’de cari hesap 4,06 milyar dolar açık verdi, önceki veri -0,27
milyar dolar.
• Dolar endeksi bugün 90,25-90,69 aralığında hareket etti, son seviye
90,58.
• Bitcoin bugün 31.012-38.217 aralığında işlem gördü, son işlem fiyatı
33.143 olurken günlük değer kaybı yaklaşık %20 oldu.
• EUR/USD bugün 1,2136-1,2224 aralığında işlem gördü, son işlem
fiyatı 1,2151.
• GBP/USD bugün 1,3459-1,3568 aralığında işlem gördü, son işlem
fiyatı 1,3475.
• USD/TRY bügün 7,3590-7,5260 aralığında işlem gördü, son işlem
fiyatı 7,5168.
• Petrol fiyatlarındaki dört günlük yükselişten sonra bugün yön aşağı.
İşlemler ham petrol’de 51,51 ve brent petrolde 55,03’ten gerçekleşiyor.
Avrupa’da bugün kar realizasyonları yaşanıyor. DAX %1,31, FTSE 100 %1,23
ve CAC 40 %1,15 aşağıda.
ABD piyasasında da endekslerin yönü bugün aşağı. Dow Jones %0,56, S&P
500 %0,67 ve Nasdaq %1,08 aşağıda.
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XAU/USD
Bugün işlem aralığı 1.817-1.855 olurken, son işlem fiyatı 1.839. Direnç seviyeleri 1.867
ve 1.879, destek seviyeleri 1.840 ve 1.817.
DİRENÇ 1 / 1.867

DİRENÇ 2 / 1.879

DESTEK 1 / 1.840

DESTEK 2 / 1.817

DAX
Bugün işlem aralığı 13.862-14.013, son seviye 13.865. Direnç seviyeleri 14.075 ve
14.100, destek seviyeleri 13.900 ve 13.798.

•

DİRENÇ 1 / 14.075

DİRENÇ 2 / 14.100

DESTEK 1 / 13.900

DESTEK 2 / 13.798

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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