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GÜNLÜK PİYASA ANALİZİ – 14.01.2021
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ABD’de Temsilciler Meclisi Trump’ın azledilmesini ikinci kere onayladı. Trump,
Temsilciler Meclisi’nde hakkında ikinci kez azil kararı alınan ilk ABD Başkanı oldu.
Trump’ın azil sürecinin tamamlanabilmesi için Senato’nun da onayı gerekiyor. Daha
önceki azil sürecinde Temsilciler Meclisi azli onaylamış fakat Senato onaylamamıştı.
Güncel süreçte ise Senatonun Trump’ın azlini 19 Ocak’tan önce görüşmesinin mümkün
olmadığının açıklanması Trump’ın görevdeyken azledilmesini imkansız hale getirdi.
Bununla beraber, Trump’ın görevi bittikten sonra azledilmesi hem ceza alabilmesinin
önünü açacak hem de bir daha Başkan adayı olabilmesi önünde ciddi bir engel haline
gelecek. Piyasalar Trump’ın azil sürecinden olumsuz etkilenmez iken gözler bugün
Biden’ın yeni teşvik paketiyle ilgili yapacağı açıklamalara çevrildi. Çin ve Japonya’da
artan vaka sayıları nedeniyle daha fazla bölgede pandemi önlemleri uygulanmaya
başlaması piyasaları tedirgin ederken, aşı programlarının devam ediyor olması bu
endişeleri dengeliyor. ABD’de ham petrol stokları beklentinin üstünde azalmış olsa da
benzin stoklarının beklentinin üstünde artış kaydetmesi petrol fiyatlarındaki yukarı
yönlü momentumun zayıflamasına neden oldu. Piyasalar bugün Biden’ın teşvik
paketiyle ilgili açıklamalarıyla birlikte OPEC aylık raporunu, Almanya GSYİH verisini ve
ABD işsizlik başvuruları verisini ve FED Başkanı Powell’ın TSİ 20:30’da yapacağı
konuşmayı takip ediyor olacak.
Başkan Donald Trump yaptığı yazılı açıklamada, geçen haftaki Kongre olaylarının
ardından destekçilerine şiddetten uzak durma çağrısı yaptı.
Fitch Ratings Direktörü James McCormack, bu yıl gelişen ekonomilere yönelik sermaye
akışı ve gelişen ekonomilerin para birimlerinin güçlü olmasının beklendiğini bildirdi.
Moderna CEO'su Stephane Bancel, dünyanın Covid ile "sonsuza kadar" yaşamak
zorunda kalacağını söyledi.
Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, ABD'de Covid-19 salgınının başlangıcından
bu yana günlük ölüm oranlarındaki en yüksek rakamlara ulaşıldı. Johns Hopkins
Koronavirüs Araştırma Merkezi tarafından yayımlanan rapora göre, 12 Ocak 2020'de
ABD'de Covid-19'dan ölenlerin sayısı ilk defa 4 bin 327'ye ulaştı.
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Bitcoin'i "spekülatif bir varlık"
olarak tanımladı ve regülasyon çağrısı yaptı.
ABD’de ham petrol stokları 3,247 milyon varil azaldı, beklenti -2,266 milyon varil, önceki
veri -8,010 milyon varil.
ABD’de benzin stokları 4,395 milyon varil arttı, beklenti 2,695 milyon varil, önceki veri
4,519 milyon varil.
Çin’de ticaret dengesi Aralık’ta 78,17 milyar dolar oldu, beklenti 72,35 milyar dolar,
önceki veri 75,40 milyar dolar
Dolar endeksi dün 89,89-90,43 aralığında hareket etti, ve kapanışı 90,33 oldu. Bugün
son seviye 90,36.
Bitcoin dün 32.451-367.764 aralığında işlem gördü, kapanış 37.382 oldu. Bugün son
işlem fiyatı 37.459.
GBP/USD paritesi dün 1,3612-1,3701 aralığında işlem görürken, kapanış 1,3637 oldu.
Bugün, son işlem fiyatı 1,3632.
ABD’de ham petrol stokları beklentinin üstünde azalmış olsa da benzin stoklarının
beklentinin üstünde artış kaydetmesi petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü momentumun
zayıflamasına neden oldu.. Ham petrol 52,85 ve brent petrol 55,92’den işlem görüyor.
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Hisse Senedi Piyasaları
Avrupa piyasalarında dün yön genel olarak yukarıydı. DAX %0,11 yükseldi, FTSE 100
%0,13 düştü ve CAC 40 %0,21 yükseldi. Vadeli işlemler piyasasında DAX %0,14 ve
FTSE 100 %0,06 yukarıda.
ABD’de yeni teşvik paketi beklentileri yukarı yönlü hareketi desteklemeye devam
ediyor. Dow %0,03 aşağıda kapanırken, S&P 500 %0,23 ve Nasdaq %0,43 yükseldi.
Vadeli işlemler piyasasında Dow %0,22 yukarıda, S&P 500 %0,10 yukarıda, ve
Nasdaq %0,21 aşağıda.
Çin’de gelen tarihi yüksek dış ticaret fazlası verilerine rağmen Çin bugün negatif
ayrışıyor. Nikkei %0,58 ve Hang Seng %0,37 yukarıda ve Shanghai %0,40 aşağıda.
XAU/USD
ABD 10 yıllık tahvil faizinin %1’in üstünde seyretmeye devam etmesi ve tekrar
güçlenmeye başlayan dolar endeksi altın fiyatları üstünde aşağı yönlü baskı
oluşturuyor. Dün işlem aralığı 1.843-1.863, kapanış 1.843 oldu. Bugün son işlem fiyatı
1.841. Direnç seviyeleri 1.863 ve 1.881, destek seviyeleri 1.843 ve 1.822.
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DİRENÇ 1 / 1.863

DİRENÇ 2 / 1.881

DESTEK 1 / 1.843

DESTEK 2 / 1.822
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DAX
Dün işlem aralığı 13.868-13.978 olurken, kapanış 13.939 oldu. Vadeli işlemlerde
endeks %0,14 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 1,2140-1,2224, ve kapanış 1,2157 oldu. Bugün son işlem fiyatı
1,2147. Direnç seviyeleri 1,2225 ve 1,2250, destek seviyeleri 1,2125 ve 1,2071.
DİRENÇ 1 / 1,2225 DİRENÇ 2 / 1,2250
DESTEK 1 / 1,2125 DESTEK 2 / 1,2071
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USD/TRY
Dün işlem aralığı 7,3861-7,4776, ve kapanış 7,3934 oldu. Bugün son işlem fiyatı
7,4079. Direnç seviyeleri 7,4899 ve 7,5032, destek seviyeleri 7,3778 ve 7,3464.

•

DİRENÇ 1 / 7,4899

DİRENÇ 2 / 7,5032

DESTEK 1 / 7,3778

DESTEK 2 / 7,3464

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

VERİ TAKVİMİ
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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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