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AKŞAM PİYASA NOTLARI – 12.01.2021
• Almanya Başbakanı Angela Merkel yetkililerin hızla yayılan virüsü
kontrol altına alamaması halinde sert karantina önlemlerinin Mart ayı
sonuna kadar devam edebileceğini söyledi.
• Avrupa Birliği yetkilisi, AstraZeneca aşısının Şubat ortasına kadar
Avrupa çapında dağıtılabileceğini açıkladı.
• Alman Sanayi Federasyonu Başkanı Russwurm, pandemi konusunda
büyük bir belirsizlik olduğunu belirterek, GSYH'de bu yıl için yaklaşık
yüzde 3,5 artış beklediklerini bildirdi.
• İngiltere Başbakanlık Sözcüsünün açıklamasına göre, İngiltere ve
Avrupa Birliği finansal servislerde iş birliği için karşılıklı mutabakat
bildirisi görüşmeleri bu hafta başlayacak.
• China Merchants Securities Co'nun tahminlerine göre Çin'de şirket
temerrütlerinin bu yıl 30 milyar dolarlık rekoru aşması bekleniyor.
• Kongre olaylarından sonra Deutsche Bank’ın Trump’ın ortağı olduğu
şirketlerle iş yapmama kararı aldığı açıklandı.
• Dolar endeksi bugün 90,29-90,60 aralığında hareket etti, son seviye
90,42.
• Bitcoin bugün 33.330-36.598 aralığında işlem gördü, son işlem fiyatı
33.580.
• EUR/USD bugün 1,2139-1,2179 aralığında işlem gördü, son işlem
fiyatı 1,2156.
• GBP/USD bugün 1,3505-1,3606 aralığında işlem gördü, son işlem
fiyatı 1,3599.
• USD/TRY bügün 7,4240-7,5182 aralığında işlem gördü, son işlem
fiyatı 7,4953.
• Petrol fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor. İşlemler ham petrol’de
52,80 ve brent petrolde 56,30’dan gerçekleşiyor.
Avrupa’da endekslerde aşağı hareket bugün de devam ediyor. DAX %0,11,
FTSE 100 %0,61 ve CAC 40 %0,09 aşağıda.
ABD vadeli işlemler piyasası hafif primli. Dow Jones %0,07, S&P 500 %0,06 ve
Nasdaq %0,04 yukarıda.
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XAU/USD
Bugün işlem aralığı 1.841-1.863 olurken, son işlem fiyatı 1.842. Direnç seviyeleri 1.866
ve 1.880, destek seviyeleri 1.840 ve 1.817.
DİRENÇ 1 / 1.866

DİRENÇ 2 / 1.880

DESTEK 1 / 1.840

DESTEK 2 / 1.817

DAX
Bugün işlem aralığı 13.915-14.008, son seviye 13.921. 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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