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Hisse senedi piyasaları haftaya kar realizasyonlarıyla başlarken, dolar endeksi
güçlenmeye devam etti. Petrol fiyatlarındaki yükseliş dün momentum kaybetti. Altın
1.817’deki önemlidesteğini test ettikten sonra 1.850 seviyesine kadar yükseldi. Dolar
endeksindeki yukarı harekete paralel olarak USD/TRY paritesi de değer kazandı ve
7,50 seviyesi test edildi. Bugün ve yarın Trump’ın azil süreci piyasaların takibinde
olacak. 20 Ocak’taki yemin törenine kadar ABD’de Trump destekçilerinin olası
protestoları bir risk faktörü olarak önemini korumaya devam edecektir. Bugün veri akışı
zayıf, ABD’de JOLTs iş değişim oranı verisi takip ediliyor olacak.
Demokratlar, Kongre binası saldırısını kışkırttığı suçlamasıyla Trump’ın azil sürecini
başlattı, azil oylamasının yarın gerçekleşmesi bekleniyor.
Twitter, Trump’ın hesabını kapattıktan sonra Kongre baskınıyla bağlantılı olduğu
saptanan 70.000 hesabın daha kapatıldığını açıkladı.
Trump yönetiminin görevi Biden’a devretmeden önce aldığı yeni yaptırım kararlarıyla
ABD-Çin ilişkisine mayınlar döşediği yorumları yapılıyor.
ABC News’in elde ettiği bir FBI iç raporuna göre, ABD’de Trump destekçileri tarafından
20 Ocak’taki yemin törenine kadar tüm eyaletlerde silahlı protestolar planlanıyor.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın, Biden'ın 20 Ocak'taki göreve başlama
töreni için gerekli hazırlıkların yapılması adına bir "acil durum" ilan ettiği belirtildi.
Dolar Endeksi’nde devam eden yükseliş ve ABD 10 yıllık Hazine tahvil faizinin Mart
2020’den beri ilk defa %1,15 seviyesine yükselmiş olması Altın fiyatları üstünde baskı
oluştururken, trilyon dolar seviyesinde beklenen Biden yönetiminin yeni teşvik paketi
Altın fiyatlarının tekrar yukarı yönlü hareketlenmesini destekleyebilir.
Bitcoin'de uzun vadeli fiyat tahmininin 146 bin dolar olduğunu açıklayan JPMorgan'a
göre ABD'de Bitcoin'e dayalı bir ETF (borsa yatırım fonu)’e onay verilmesi popüler
kripto paranın fiyatı üzerinde kısa vadeli baskı oluşturabilir. Ancak kurumun beklentisi
böyle bir gelişmenin uzun vadede Bitcoin'e olumlu etki edeceği yönünde.
Japonya’da cari denge 2,34 trilyon fazla verdi, beklenti 1,17 trilyon fazla, önceki veri
1,98 trilyon fazla.
Dolar endeksi dün 90,06-90,72 aralığında hareket etti, ve kapanışı 90,44 oldu. Bugün
son seviye 90,53. Dolar endeksi 89,16 seviyesine geriledikten sonra arka arkaya beş
gündür yükseliyor.
Bitcoin dün 30.411-38.217 aralığında işlem gördü, kapanış 35.544 oldu. Bugün son
işlem fiyatı 35.287.
GBP/USD paritesi dün 1,3451-1,3568 aralığında işlem görürken, kapanış 1,3514 oldu.
Bugün, son işlem fiyatı 1,3535.
Petrol fiyatları güne hafif primle başladı. Ham petrol 52,35 ve brent petrol 55,72’den
işlem görüyor.
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Hisse Senedi Piyasaları
Geçen haftaki yükselişlerden sonra dün Avrupa piyasalarında satıcılı bir seyir vardı.
DAX %0,80, FTSE 100 %1,09 ve CAC 40 %0,78 düştü. Vadeli işlemler piyasasında
DAX %0,29 yukarıda ve FTSE 100 %0,07 yukarıda.
ABD’de piyasalar geçen haftaki rekor kapanışlardan sonra iç politikadaki gergin süreç
nedeniyle yeni haftaya satışlarla başladı. Dow %0,29, S&P 500 %0,66 ve Nasdaq
%1,25 düştü. Vadeli işlemler piyasasında Dow %0,12, S&P 500 %0,10, ve Nasdaq
%0,14 yukarıda.
Asya piyasalarında pozitif bir işlem günü yaşanıyor. Nikkei %0,44, Hang Seng %0,72
ve Shanghai %1,20 yukarıda.
XAU/USD
Altın dün Mart 2020’den gelen trend desteğini (1.817) test ettikten sonra günü 1.844
seviyesinden kapattı.Dün işlem aralığı 1.817-1.857 oldu. Bugün son işlem fiyatı 1.857.
Direnç seviyeleri 1.867 ve 1.879, destek seviyeleri 1.840 ve 1.818.
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DİRENÇ 1 / 1.867

DİRENÇ 2 / 1.879

DESTEK 1 / 1.840

DESTEK 2 / 1.818
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DAX
Dün işlem aralığı 13.806-14.007 olurken, kapanış 13.936 oldu. Vadeli işlemlerde
endeks %0,29 yukarıda. 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
Dün işlem aralığı 1,2132-1,2227, ve kapanış 1,2149 oldu. Bugün son işlem fiyatı
1,2148. 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
Dün işlem aralığı 7,3584-7,5321, ve kapanış 7,4733 oldu. Bugün son işlem fiyatı
7,4680. Parite 7,2372 seviyesine kadar geriledikten sonra arka arkaya üç gündür
yükseliyor. Direnç seviyeleri 7,5032 ve 7,5310, destek seviyeleri 7,3778 ve 7,3400.
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DİRENÇ 1 / 7,5032

DİRENÇ 2 / 7,5310

DESTEK 1 / 7,3778

DESTEK 2 / 7,3400

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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