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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

Haber Başlıkları  

▪ Bugün saat 10:30’da 2021 Yılında Para ve Kur Politikası" metni açıklanacak. TCMB Başkanı Ağbal, bugün açıklanacak olan 

“2021 Yılında Para ve Kur Politikası” metni sunumunun ardından bir soru-cevap kısmı gerçekleştirecek. Söz konusu rapor 

teknik olup herhangi bir politika mesajı içermez. Ancak raporun ardından gerçekleşecek olan soru-cevap kısmı ve 

katılımcılardan gelebilecek sorular çerçevesinde önümüzdeki yıla ilişkin para politikasına yönelik ip uçları elde edilebilir. 

Bugünkü sunum, Ağbal’ın TCMB Başkanı olarak atanmasının ardından ilk kamuoyu karşısına çıkışı olacak. 

▪ FOMC toplantı kararı bugün Türkiye saatiyle 22:00’da açıklanacak. Kararın ardından 22:30’da Fed Başkanı Powell’ın 

konuşması gerçekleşecek. Fed toplantısına ilişkin piyasa beklentilerini ve olası senaryo analizlerini içeren yazımıza 

Makroekonomik Gelişmeler bölümünden ulaşabilirsiniz. 

▪ ABD’de teşvik paketi görüşmelerine yönelik gelen olumlu haber akışı ve koronavirüs aşısına ilişkin artan iyimserlik küresel 

risk iştahını olumlu etkilerken, zayıf seyrini koruyan dolar endeksi dün Nisan 2018’den bu yana en düşük seviyelerinde 

seyrederek günü 90,50 seviyesi altında düşüşle tamamladı. Artan risk iştahı ile birlikte VIX endeksi %7’nin üzerinde 

gerilerken, Avrupa’da (İngiltere hariç) ve ABD’de borsalar yükselişle kapattı. 

▪ Dolar endeksindeki düşüş eğilimi paralelinde GOÜ para birimlerinde ise dün alıcılı bir seyir izlendi. Türk lirasının üst 

sıralarda yer aldığı ve en iyi performans gösteren GOÜ para birimleri arasında yer aldığı takip edildi. Bununla birlikte gün 

içerisinde 7,81 – 7,87 seviyeleri arasında hareket eden USDTRY paritesi ise günü 7,8350 civarında düşüşle tamamladı.  

Türkiye 5 yıllık CDS primi 364,11 baz puana inerken, 10 yıllık tahvil faizi ise %13,21’e geriledi. 

▪ Bugün küresel piyasalarda Aralık ayına ilişkin açıklanacak olan öncü PMI verileri piyasanın önemli gündem maddeleri 

arasında yer alıyor. Büyümenin en önemli öncü göstergelerinden biri olan PMI verileri küresel risk iştahı açısından büyük 

önem taşıyor. Euro Bölgesi ve ABD’de hem imalat hem de hizmet PMI verilerinin Kasım nihai verilerine kıyasla daha zayıf 

bir yeri işaret etmesi bekleniyor.   

▪ Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Kasım ayına ilişkin petrol piyasası raporunu açıkladı. Rapora göre bazı ülkelerde 

koronavirüs salgınına karşı aşı uygulamalarının başlatılması ve aşının kolay erişilebilir olacağı yönündeki umutlar küresel 

aktivitenin beklenenden daha hızlı bir normalleşme sürecine gireceği beklentilerini artırdı. IEA, aşılama kampanyalarının 

etkisiyle küresel büyümenin 2021 yıl sonuna kadar salgın öncesi seviyelere dönmesinin beklendiğini, ancak bu durumun 

petrol talebine yansımasının birkaç ay süreceğini belirtti. Bu kapsamda, küresel petrol talebinin bu yıl geçen yıla göre 

günlük 8 milyon 800 bin varil (%8,8) azalışla günlük 91 milyon 200 bin varil olacağı tahmin ediliyor.  
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Günlük Ekonomi Takvimi 

Ülke Veri Saat Beklenti Önceki 

 
Almanya Aralık Ayı İmalat PMI Endeksi (Öncü) 11:30 56,5 57,8 

 
Almanya Aralık Ayı Hizmet PMI Endeksi (Öncü) 11:30 44 46 

 
Almanya Aralık Ayı Bileşik PMI Endeksi (Öncü) 11:30 50,5 51,7 

 
Euro Bölgesi Aralık Ayı İmalat PMI Endeksi (Öncü) 12:00 53 53,8 

 
Euro Bölgesi Aralık Ayı Hizmet PMI Endeksi (Öncü) 12:00 42 41,7 

 
Euro Bölgesi Aralık Ayı Bileşik PMI Endeksi (Öncü) 12:00 45,7 45,3 

 
İngiltere Aralık Ayı İmalat PMI Endeksi (Öncü) 12:30 56 55,6 

 
İngiltere Aralık Ayı Hizmet PMI Endeksi (Öncü) 12:30 50,7 47,6 

 
İngiltere Aralık Ayı Bileşik PMI Endeksi (Öncü) 12:30 51,5 49 

 
ABD Kasım Ayı Aylık Perakende Satışlar 16:30 -%0,3 %0,3 

 
ABD Kasım Ayı Aylık Çekirdek Perakende Satışlar 16:30 %0,1 %0,2 

 
ABD Aralık Ayı İmalat PMI Endeksi (Öncü) 17:45 55,9 56,7 

 
ABD Aralık Ayı Hizmet PMI Endeksi (Öncü) 17:45 55,9 58,4 

 
ABD Aralık Ayı Bileşik PMI Endeksi (Öncü) 17:45 - 58,6 

 
FOMC Toplantı Kararı 22:00 %0-%0,25 %0-%0,25 

 
Fed Başkanı Powell'ın Konuşması 22:30   
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Makroekonomik Gelişmeler 

Aralık ayına ilişkin öncü PMI verilerinin zayıf bir tablo sergilemesi bekleniyor 

Bugün küresel piyasalarda Aralık ayına ilişkin açıklanacak olan öncü PMI verileri piyasanın önemli gündem maddeleri 

arasında yer alıyor. Büyümenin en önemli öncü göstergelerinden biri olan PMI verileri küresel risk iştahı açısından önem 

taşıyor. Euro Bölgesi ve ABD’de hem imalat hem de hizmet PMI verilerinin genelinin Kasım nihai verilerine kıyasla daha zayıf bir 

yeri işaret etmesi bekleniyor.  

Kasım ayı nihai gerçekleşmeleri hatırlayacak olursak:  

• İlk okumada 41,3 olarak açıklanan Euro Bölgesi Kasım ayı öncü Hizmet PMI Endeksi verisi nihai okumada 41,7’ye revize 

edilirken, 46,2 olarak açıklanan Almanya Kasım ayı öncü Hizmet PMI Endeksi ise nihai veride 46’ya çekildi. İspanya, 

İtalya ve Fransa’da ise Hizmet PMI Endeksi’nin 40 değerinin altında kaldığı ve 50 eşik değerinin hayli altında seyrettiği 

takip edildi. İmalat PMI Endeksi ise Kasım ayında Almanya’da 57,8, Euro Bölgesinde ise 53,8 olmuştu. 

• ABD’de cephesinde İmalat PMI Endeksi Kasım ayına ilişkin nihai verilerde 56,7, Hizmet PMI Endeksi verisi ise 58,4 

olarak açıklanmıştı.  

Aralık ayı öncü verilere ilişkin beklentileri baktığımızda: 

• Almanya’da İmalat PMI Endeksinin Aralık ayına ilişkin ilk okumasında verinin Kasım ayındaki nihai seviyesi olan 

57,8’den 56,5’e gerilemesi bekleniyor. Hizmet PMI verisinin ise 50 eşik değerinin altında kalmaya devam ederek 46’dan 

44’e inmesi bekleniyor.  

• Euro Bölgesine yönelik beklentilere baktığımızda İmalat PMI Endeksinin 53,8’den 53’e gerilemesi, Hizmet PMI 

Endeksinin ise 41,7’den 42’ye sınırlı bir yükseliş kaydetmesi bekleniyor. 

• ABD cephesinde ise İmalat PMI verisinin 53,4’ten 53’e, Hizmet PMI verisinin ise 56,9’dan 55’e gerilemesi bekleniyor.  

IEA, Kasım ayına ilişkin petrol piyasası raporunu açıkladı 

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Kasım ayına ilişkin petrol piyasası raporunu açıkladı. IEA’nın raporuna göre, bazı ülkelerde 

koronavirüs salgınına karşı aşı uygulamalarının başlatılması ve aşının kolay erişilebilir olacağı yönündeki umutlar küresel 

ekonomik aktivitenin beklenenden daha hızlı bir normalleşme sürecine gireceği beklentilerini artırdı. IEA, aşılama 

kampanyalarının etkisiyle küresel büyümenin 2021 yıl sonuna kadar salgın öncesi seviyelere dönmesinin beklendiğini, ancak bu 

durumun petrol talebine yansımasının birkaç ay süreceğini belirtti. Bu kapsamda, küresel petrol talebinin bu yıl geçen yıla göre 

günlük 8 milyon 800 bin varil (%8,8) azalışla günlük 91 milyon 200 bin varil olacağı tahmin ediliyor. Gelecek yıl ise bu rakamın 

günlük ortalama 5 milyon 700 bin varil (%6,2) artışla günlük 96 milyon 900 bin varile ulaşacağı öngörülüyor.  

• Diğer yandan, IEA’nın raporuna göre küresel petrol arzı Kasım ayında bir önceki aya göre günlük 1 milyon 500 bin 

varillik artışla günlük 92 milyon 700 bin varil seviyesine çıkarak Mayıs ayından bu yana en yüksek artışını kaydetti. 

Raporda, Aralık ayında da yüksek seyretmesi beklenen küresel petrol arzının geçen yılki üretim seviyesinin yine de 

günlük 9 milyon 200 bin varil altında kalacağı bildirildi.  

• OPEC’in ham petrol üretimi ise Kasım ayında günlük 73 bin varil artışla günlük 25 milyon 20 bin varile ulaştı.OPEC dışı 

ülkelerin petrol üretimi ise aynı dönemde 200 bin varil/gün artışla günlük yaklaşık 62 milyon 490 bin varil oldu. 

Petrol fiyatlarındaki görünüme bakacak olursak: Aşı gelişmelerinin yarattığı iyimserlik ve dolar endeksindeki zayıf seyir ile 

birlikte petrol fiyatlarındaki yükseliş eğiliminin sürdüğü takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta Mart ayından bu yana ilk defa varil 

başına 50$ seviyesi üzerine yükselen Brent petrolün bu seviye üzerinde tutunma çabası içerisinde olduğu takip ediliyor. Teknik 

göstergeler Brent petrolün kısa vadede 50$ seviyesi üzerinde tutunma çabasının sürebileceğini ve fiyatların bu seviye üzerinde 

kalıcı olması durumunda önümüzdeki dönemde 50$ – 55$ bandında bir seyir oluşabileceğini işaret ediyor. Ham petrol tarafına 

baktığımızda ise 45$ seviyesinin güçlü bir destek olarak ön plana çıktığını görüyoruz. Teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller 

doğrultusunda ham petrolde kısa vadede 45$ seviyesi altında bir hareket oluşmasını beklememekteyiz. Geçtiğimiz haftadan bu 

yana varil başına 47$ seviyesi üzerinde tutunma çabası içerisinde olan ham petrol fiyatlarında 47$ üzerindeki seyrin kalıcı olup 

olmayacağını takip edeceğiz. Fiyatların bu seviye üzerinde tutunabilmesi durumunda, teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller 

doğrultusunda önümüzdeki dönemde 47$ – 52$ bandında bir seyir oluşabileceği görüşündeyiz.   
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FOMC toplantı kararı bugün Türkiye saatiyle 22:00’da açıklanacak  

FOMC toplantı kararı bugün Türkiye saatiyle 22:00’da açıklanacak. Kararın ardından 22:30’da Fed Başkanı Powell’ın 

konuşması gerçekleşecek. 

Hatırlanacağı üzere Fed en son Kasım ayında gerçekleştirdiği toplantısı sonucunda para politikasında bir değişikliğe 

gitmezken, risklerin artması durumunda para politikası duruşunu uygun şekilde ayarlamaya hazır olacağını ifade 

etmişti. Koronavirüs salgınının ABD ve dünya çapında muazzam ekonomik zorluklara neden olduğuna işaret edilen 

açıklamada, ekonomik faaliyet ve istihdamın toparlanmaya devam ettiği ancak yılbaşındaki seviyelerin oldukça altında kaldığı 

kaydedilmişti. Kasım ayı toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında doğrudan mali desteğe ihtiyaç duyulabileceğini 

vurgulayan Powell, bu zamana kadar alınan mali politika eylemlerinin ülke genelinde aileler, işletmeler ve topluluklar için kritik 

bir fark yarattığını ifade etmişti. Ekonomik tahminlere yönelik Aralık ayında yapılacak açıklamada birkaç değişikliğe gidilmesinin 

planlandığını belirten Powell, hem tüm materyalleri aynı anda açıklayacaklarını ve böylece daha fazla bilgi sunacaklarını hem de 

belirsizlik ve risk değerlendirmelerinin zaman içinde nasıl değiştiğini gösteren iki yeni grafik paylaşacaklarını aktarmıştı. Dolar 

endeksi Fed’in Kasım ayı toplantısının ardından önemli bir hareketlilik sergilememişti. 

Fed’in Aralık ayı toplantısına ilişkin piyasa beklentilerine baktığımızda: 

• Fed’in varlık alımlarını büyütebileceği ve / veya vade yapılarında bir değişiklik yapabileceği ifade ediliyor. ABD’de 

geçtiğimiz hafta yeni vaka ve hastaneye kaldırılan hasta sayılarında yeni zirvelerin görülmesi ile birlikte piyasalardaki 

risk iştahının gerilediği takip edilmişti. Ayrıca Fed’in en son yayınlanan Bej Kitap Raporu’nda eyaletlerin büyük 

çoğunluğu ekonomik büyümeyi ılımlı olarak nitelendirirken, dört eyaletin “çok az büyüme / sıfır büyüme” 

nitelendirilmesinde bulunduğu takip edilmişti. Bunların yanında Powell, Kasım ayı toplantısı sonucunda gelişmeleri 

izlemeye ve devam eden varlık alımlarının maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerinin yanı sıra piyasa işleyişi ve 

finansal istikrarı en iyi şekilde nasıl destekleyebileceğini değerlendirmeye devam edeceklerini ifade etmişti. Bu 

çerçevede, ABD’de yüksek seyretmeye devam eden koronavirüs vakaları ve varlığını koruyan belirsizliklerin etkisi ile 

birlikte, Fed’in Aralık ayı toplantısında her ay 80 milyar $ Hazine tahvili ve 40 milyar $ mortgage’a dayalı menkul kıymet 

alımlarından oluşan varlık alım programını artırabileceği ve / veya varlık alım miktarını değiştirmeden program 

bünyesinde alınan varlıkların vadelerini genişletebileceği ifade ediliyor. Ancak bu noktada, varlık alım miktarında bir 

artırıma gidilmesi durumunda piyasalarda bir panik havası oluşabileceğinden dolayı Fed’in varlık alımlarında artırıma 

gitmesinden ziyade vade kompozisyonunda değişikliğe gitmesi ihtimali daha ön planda tutuluyor.  

• Fed’in bugünkü toplantısında faizleri %0 – %0,25 aralığında sabit tutması ve uzun vadede maksimum istihdam ve %2 

oranında enflasyon sağlanana kadar faizlerin mevcut düşük seviyelerdeki seyrini koruyacağına ilişkin söylemini 

yinelemesi bekleniyor. Fed’in, enflasyonun bir süre %2 seviyesinin biraz üzerinde olmasının amaçlandığını ve hedeflere 

ulaşılana kadar düşük faiz ortamının devam edeceğini belirtmesi bekleniyor. 

• Son olarak, Fed’in ek mali teşvike duyulan ihtiyaca vurgu yapmaya devam etmesi bekleniyor. ABD’de başkanlık 

seçimlerinin geride kalması ile birlikte teşvik paketine yönelik görüşmeler yeniden başladı. En son gelen haber akışında 

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin’in, koronavirüs salgınının ekonomik etkilerine karşı hayata geçirilmesi için 

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’ye 916 milyar dolarlık destek paketi teklifi sunduğunu belirtildi. ABD’de 

Demokrat Senatör Joe Manchin, geçtiğimiz hafta sonunda devam eden telekonferanslar neticesinde paketi  bu hafta 

başında tamamlamış olmayı umduklarını belirtti. Manchin, Demokratlar ile Cumhuriyetçilerden oluşan bir grup 

milletvekilinin bu hafta başında 908 milyar dolarlık bir koronavirüs teşvik paketini açıklayacaklarını ancak paketin 

Kongre’den geçmesinin “garanti olmadığını” söyledi. 

Fed bugünkü toplantısında ekonomik tahminlerini de açıklayacak. Ayrıca, Fed Başkanı Powell’ın Kasım toplantısında da 

ifade ettiği üzere, belirsizlik ve risk değerlendirmelerinin zaman içinde nasıl değiştiğini gösteren iki yeni grafik de paylaşılacak. 

Fed’in en son Eylül ayında açıkladığı medyan beklentilerini aşağıdaki tablo üzerinden görebilirsiniz. Fed’in bugünkü 

toplantısında enflasyon tahminlerinde yukarı yönlü bir revizyona gidilebileceği ifade edilirken, dot plot grafiğinde ise FOMC 

üyelerinin 2023 yılına kadar faiz oranlarında değişikliğe gidilmesini beklemediklerine yönelik resmin korunması bekleniyor. 
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Fed’in Aralık ayı toplantınsa ilişkin fiyatlama beklentilerinin değişiklik gösterdiği takip ediliyor:  

• Fed’in bugünkü toplantısında varlık alımlarında bir artırıma gitmemesi, ancak program bünyesinde alınan varlıkların 

vadelerinin daha da genişletileceğini açıklaması durumunda dolar endeksi üzerinde önemli bir hareketlilik 

oluşmayabileceği, zira bu beklentilerin endeks üzerinde önemli ölçüde fiyatlandığı ifade ediliyor. Böyle bir durumda 

dolar endeksinin kısa vadede 90 – 91,50 bandında hareket etmesi söz konusu olabilir.  

• Fed’in aylık 120 milyar $ olan varlık alımlarını artırması durumunda ise piyasalardaki endişeli havanın artabileceği ve 

bununla birlikte risk iştahında bir düşüş yaşanabileceği ifade ediliyor. Bu çerçevede ilk tepki olarak dolar endeksinde 

dalgalı bir seyrin etkili olabileceği, ardından ise güvenli liman alımlarının ön plana çıkabileceği belirtiliyor. Varlık 

alımlarında bir artırıma gidilmesi durumunda dolar endeksinde ilk etapta 90 seviyesine doğru bir gerileme, ardından 

risk iştahında oluşabilecek bozulma ve 90 seviyesinin destek olarak çalışması durumunda ise 90 – 92,70 bandında bir 

seyir oluşması söz konusu olabilir.   

• Fed’in para politikasında herhangi bir değişikliğe gitmemesi durumunda ise dolar endeksinde kısa vadede 90 – 92,70 

bandında bir seyir görülmesi beklenebilir. 

Dolar endeksindeki teknik görünüme bakacak olursak: Mart ayından bu yana istikrarlı bir düşüş trendi içinde hareket eden 

dolar endeksinde, koronavirüs aşısına yönelik gelen olumlu haber akışı ve ABD’de başkanlık seçimlerinin ardından yeniden 

başlayan teşvik görüşmeleri ile birlikte düşüşün 90,50 seviyesine kadar ulaştığını takip ediyoruz. Teknik görünüm çerçevesinde 

endekste 90 seviyesinin güçlü bir destek, yukarıda 92,70 seviyesinin ise önemli bir teknik direnç konumunda olduğunu 

görüyoruz. Dolar endeksinin kısa vadede 90 – 92,70 bandında hareket etmesi beklenebilir, ancak bu iki sınırından birinin 

aşılması endeksteki volatilitenin artmasına neden olacaktır. 90 seviyesinin aşağı yönü kırılması durumunda 89,40 ve 88,55 

destekleri yakından izlenecek. 92,70 direncinin üzerinde ise 93,40 ve 94,10 dirençleri takip edilecek. 
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Döviz & Emtia Analizleri  

USD/TL 

ABD’de teşvik paketi görüşmelerine yönelik gelen olumlu haber akışı ve koronavirüs aşısına ilişkin artan iyimserlik küresel risk 

iştahını olumlu etkilerken, zayıf seyrini koruyan dolar endeksi dün Nisan 2018’den bu yana en düşük seviyelerinde seyrederek 

günü 90,50 seviyesi altında düşüşle tamamladı. Dolar endeksindeki düşüş eğilimi paralelinde GOÜ para birimlerinde ise dün 

alıcılı bir seyir izlendi. Türk lirasının üst sıralarda yer aldığı ve en iyi performans gösteren GOÜ para birimleri arasında yer aldığı 

takip edildi. Bununla birlikte gün içerisinde 7,81 – 7,87 seviyeleri arasında hareket eden USDTRY paritesi ise günü 7,8350 

civarında düşüşle tamamladı.  Türkiye 5 yıllık CDS primi 364,11 baz puana inerken, 10 yıllık tahvil faizi ise %13,21’e geriledi. 

USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 7,8370 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi 90,40 civarında hareket ederken, 

gelişmekte olan ülke para birimlerindeki pozitif seyrin devam ettiği görülüyor. Türk lirası ise bu sabah saatlerinde dolar 

karşısında yatay bir seyir izliyor. Teknik görünüme baktığımızda, USDTRY paritesinin 7,82 seviyesine denk gelen 20 günlük 

hareketli ortalamasının üzerinde tutunmakta olduğunu takip ediyoruz. Kurun bu seviye üzerinde tutunmaya devam etmesi 

durumunda gün için 7,82 – 7,90 bandında hareket edebileceği görüşündeyiz. Ancak 7,82 seviyesinin aşağı yönlü kırılması 

durumunda düşüş eğiliminin 7,80 seviyesine doğru hızlanması söz konusu olabilir. Diğer yandan, yukarı yönlü hareketlerin ön 

plana çıkması ve kurun 7,90 seviyesini aşması durumunda ise 50 günlük hareketli ortalamaya denk gelen 7,9450 seviyesini 

takip edeceğiz.  

Bugün yurt içi piyasalarda “2021 Yılında Para ve Kur Politikası" metni ve Ekim Konut Fiyat Endeksi açıklanacak. Yurt dışında ise 

Aralık ayına ilişkin açıklanacak olan öncü PMI verileri, ABD Kasım Ayı Perakende Satışlar verileri ve FOMC toplantı kararı takip 

edilecek. 
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EUR/USD 

ABD’de teşvik paketi görüşmelerine yönelik gelen olumlu haber akışı ve koronavirüs aşısına ilişkin artan iyimserlik küresel risk 

iştahını olumlu etkilerken, zayıf seyrini koruyan dolar endeksi dün Nisan 2018’den bu yana en düşük seviyelerinde seyrederek 

günü 90,50 seviyesi altında düşüşle tamamladı. Dolar endeksindeki zayıf seyrin sürmesi ile birlikte yükseliş eğilimini koruyan 

EURUSD paritesi, dün gün içinde 1,2120 – 1,2170 bandında hareket ederek günü yükselişle tamamladı.  

URUSD paritesi bu sabah saatlerinde 1,2160 seviyesinden işlem görüyor. Teknik seviyelere baktığımızda, 1,2140 desteği 

üzerinde hareket etmekte olan EURUSD paritesinin, bu destek seviyesi üzerindeki hareketini koruması halinde yukarıda 1,2175 

direncini izliyor olacağız. Bu direnç seviyesinin yukarı yönlü kırılması, bir sonraki direnç seviyemiz olan 1,22 seviyesine varan 

yükselişler görmemize neden olabilir. Paritenin 1,2140 desteği üzerinde kalıcı olamaması ve bu desteği aşağı yönlü kırması 

halinde ise bir sonraki destek seviyemiz olan 1,2080 seviyesini yakın takip edeceğiz. Teknik göstergelerin işaret ettiği üzere 

paritenin kısa vadede 1,2050 – 1,2250 banında işlem görmesini bekliyoruz. 

Bugün yurt dışında Aralık ayına ilişkin açıklanacak olan öncü PMI verileri, ABD Kasım Ayı Perakende Satışlar verileri ve FOMC 

toplantı kararı takip edilecek. 
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XAU/USD 

Dün 1850 direnci üzerine yükselen ons altın günü yükselişle tamamladı. Altındaki yükselişte ABD’de teşvik paketi 

görüşmelerine yönelik gelen olumlu haber akışı ve koronavirüs aşısına ilişkin artan iyimserlik ile birlikte Nisan 2018’den bu 

yana en düşük seviyelerinde seyreden ve dünü 90,50 seviyesi altında tamamlayan dolar endeksi etkili oldu.   

Dünkü yükseliş hareketi ile birlikte 1850 direnci üzerine yerleşen ons altının, bu sabah saatlerinde 1857 seviyesinden işlem 

gördüğünü ve 1855 seviyesi üzerinde bir tutunma çabası içinde olduğunu takip ediyoruz. Kısa vadeli görünüm açısından altın 

fiyatlarının 1855 seviyesi üzerinde tutunup tutunamayacağını izleyeceğiz. Fiyatların bu seviye üzerinde kalıcı olması 

durumunda yukarıda 1863 ve 1875 dirençleri izlenecek. Aşağı yönlü hareketlerde ise sırasıyla 1855, 1842 ve 1824 destekleri ön 

plana çıkıyor.  

Bugün yurt dışında Aralık ayına ilişkin açıklanacak olan öncü PMI verileri, ABD Kasım Ayı Perakende Satışlar verileri ve FOMC 

toplantı kararı takip edilecek. 
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Piyasalara Genel Bakış 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 3.695 %1,3 -%0,2 %1,9 %18,2 %14,4

DAX 13.363 %1,1 %0,6 %1,7 %8,5 %0,9

FTSE 6.513 -%0,3 -%0,7 %1,4 %4,3 -%13,6

Nikkei 26.688 %0,2 -%0,2 %3,3 %18,5 %13,1

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 1.395 %0,5 %4,1 %7,9 %25,8 %21,9

Çin 3.367 %0,2 %0,0 %0,8 %15,1 %10,6

Hindistan 46.263 %0,7 %1,0 %6,7 %38,6 %12,9

Endonezya 6.010 %1,4 %2,5 %10,9 %22,2 -%3,2

Rusya 3.248 -%0,2 %2,2 %5,5 %18,2 %6,6

Brezilya 116.149 %1,3 %2,1 %9,1 %24,2 %0,4

Meksika 43.543 -%0,1 %1,0 %6,7 %14,9 %0,0

Güney Afrika 59.478 -%0,1 %0,5 %3,9 %13,8 %4,2

Oynaklık Endeksleri

VIX 23 -%7,4 %10,7 -%0,9 -%33,5 %66,1

EM VIX 24 -%4,7 %4,7 %7,4 -%36,1 %37,2

MOVE 49 %3,6 -%0,9 %14,6 -%11,8 -%15,5

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 7,8346 -%0,2 %0,2 %2,3 %15,0 %31,6

Brezilya 5,0829 -%0,7 -%0,7 -%7,0 -%1,4 %26,1

Güney Afrika 14,8808 -%1,0 -%0,7 -%4,0 -%13,0 %6,3

Çin 6,5394 -%0,2 %0,1 -%1,0 -%7,8 -%6,1

Hindistan 73,64 %0,1 %0,2 -%1,3 -%3,1 %3,2

Endonezya 14120 %0,2 %0,1 -%0,4 %0,0 %1,8

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %13,4 0,1 0,2 a.d. a.d. 1,2

Brezilya %7,2 -0,1 -0,2 -0,5 a.d. -3,0

Hindistan %5,9 0,0 0,0 0,0 0,1 -0,7

Endonezya %6,1 0,0 -0,1 -0,2 -1,1 -0,9

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5,9 -0,16 -0,04 0,14 -0,98 -0,28

Brezilya %3,3 -0,02 -0,12 -0,12 -1,73 -0,45

Güney Afrika %4,2 -0,01 0,02 -0,39 -1,40 -0,63

Endonezya %2,1 0,00 0,02 0,12 -0,69 -0,84

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 50,76 %0,9 %3,9 %18,7 %27,8 -%23,1

Ham Petrol - WTI USD/varil 47,62 %1,3 %4,4 %18,7 %28,3 -%22,0

Altın - USD / oz 1852,3 %1,3 -%1,0 -%1,8 %7,7 %21,6

Gümüş - USD / t oz. 24,581 %2,5 -%0,4 -%0,8 %41,3 %37,2

Commodity Bureau Index 436,79 %0,2 %0,9 %5,1 %19,9 %8,8

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

DeğişimSon Fiyat / 

Değer
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İzmir İrtibat Bürosu

Şehit Nevres Bulvarı Eczacıbaşı 

Apartmanı No: 7 Kat: 2 Daire: 5 Pasaport 

Alsancak-Konak / İZMİR

(0232) 241 24 50

Trabzon İrtibat Bürosu

Kemerkaya Mahallesi Halkevi Cad. 

Mandıralı İş Merkezi No:4 Daire:4 

Ortahisar / TRABZON

(0 462) 432 24 50

(0 392) 815 14 54-55-56

Mersin

Çankaya Mah. Bahri Ok İş Merkezi B 

Blok No: 78 MERSİN

(0 262) 260 01 01

Kartal Kayseri

İzmir

 Şair Eşref Bul. Ragıp Şanlı İş Merkezi 

No: 6 Kat: 3 D: 306 Çankaya - İZMİR

(0 232) 445 01 61

(0 372) 316 40 50

Üsküdar Cad. Cevat Kayacan Apt. No: 

26 Kat: 4 D: 8 Kartal - İSTANBUL

Cumhuriyet Mah. Turan Cad. Turan Plaza 

Apt. No:8 Kat:2 D:5 Melikgazi / KAYSERİ

(0 262) 323 11 33

Ömerağa Mah. Alemdar Cad. İ. Kolaylı 

Apt. No: 8 Kat: 2 İzmit KOCAELİ

(0 216) 306 22 71 - 306 22 06 (0 352) 221 08 68 - 222 82 51

(0 324) 238 11 89 (0 252) 321 08 00

Marmaris İrtibat Bürosu Akatlar İrtibat Bürosu

Kemeraltı Mah. Orgeneral Mustafa 

Muğlalı Cad. Güven Apt. No: 22 D: 2 

Marmaris / MUĞLA

(0 212) 355 46 46

Akat Mahallesi Meydan Caddesi B Blok 

No: 16 D:8 (Eski No D:10) Beşiktaş-

İSTANBUL

(0 258) 265 87 85

Karadeniz Ereğli

Murtaza Mah. Hamamüstü Sok. İ. Esat 

Taneri İş Merkezi No: 19 Kat: 2 

Karadeniz Ereğli - ZONGULDAK

Erenköy

Bağdat Cad. Çubukçu Apt. No: 333 

Kat: 2 D: 4 Kadıköy - İSTANBUL

(0 216) 348 82 82

Gaziantep

(0 212) 570 52 59 (0 224) 225 64 10

Girne

Ziya Rızkı Cad. Şehit Necati Gürkaya Sok.  

Kat: 1 D: 1 Girne - KKTC

İncilipinar Mah. Gazimuhtarpaşa Bul. 

Kepkepzade Park İş Merkezi B Blok No: 

18 Kat: 1 D: 5 GAZİANTEP

(0 342) 232 35 35

İzmit

Hürriyet Cad. Kaya İşhanı No: 39/5 İzmit - 

KOCAELİ

İzmit İrtibat

Antalya

Şirinyalı Mah. İsmet Gökşen Cad. Özden 

Apt. No:82/6 Muratpaşa - ANTALYA

(0 242) 248 45 20

Denizli

Urban İş Merkezi 2. Ticari Yol Daire 26 

Kat: 6 Bayramyeri - DENİZLİ

Merkez Şube

Akat Mahallesi Meydan Caddesi B 

Blok No: 16 D:7 (Eski No D:9) Beşiktaş-

İSTANBUL

(0 212) 355 46 46

Genel Müdürlük
Nispetiye Cad. B-3 Blok Kat: 9 Akmerkez 

Etiler - İSTANBUL

0 212 355 46 46

Adana

Cemal Paşa Mah. Gazipaşa Bul. 

Cemal Uğurlu Apt. Kat: 1 D: 4 ADANA

(0 322) 457 77 55

Ankara

Remzi Oğuz Arık Mah. Tunalı Hilmi Cad. 

Yaprak Apt. No: 94 Kat: 2 D: 9 

Kavaklıdere Çankaya - ANKARA

(0 312) 435 18 36

Bakırköy

İstanbul Cad. Bakırköy İş Merkezi No: 

6 Kat: 4 D: 14 Bakırköy - İSTANBUL

Bursa

Muradiye Mah. Çekirge Cad. Koçer Apt. 

No: 49 Kat: 2 D: 4 Osmangazi - BURSA

Yatırım Merkezlerimiz 
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Uyarı Notu 

Bu raporda yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmakta olup 

finansal bilgi ve genel yatırım tavsiyesi kapsamında hazırlanmıştır ve hiçbir şekilde yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. 

Yatırım danışmanlığı hizmeti; yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel 

sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri 

tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi 

beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.  

Yatırım Danışmanlığı hizmeti talep edilmesi halinde; yatırımcının Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile Yatırım Danışmanlığı 

sözleşmesi imzalamış olması, Yerindelik Testi’ni tamamlamış ve risk grubunun belirlemiş olması zorunludur. 

Bu raporda yer alan her türlü bilgi, yorum ve tavsiye uygunluk testi ile tespit edilecek risk grubunuz ve getiri beklentiniz ile 

uyumlu olmayabilir. Dolayısıyla, uygunluk testi neticesinde risk grubunuz tespit edilmeden sadece burada yer alan bilgilere 

dayanılarak yatırım kararı verilmesi amaç, bilgi ve tecrübenize uygun sonuçlar doğurmayabilir.  

Bu rapor herhangi bir sürede belirli bir getirinin sağlanacağına dair bir taahhüt içermemekte olup, zaman içerisinde piyasa 

koşullarında meydana gelen değişiklikler nedeniyle yorum ve tavsiyelerde değişiklikler söz konusu olabilir. Bu raporda 

bahsedilen yatırım araçlarının fiyatları ve değerleri yatırımcıların menfaatlerine aykırı olarak hareket edebilir ve netice itibarıyla 

yatırımcılar anaparalarını kaybetme riski ile karşı karşıya kalabilirler. Bu raporda yer alan geçmiş performans verileri gelecekte 

elde edilecek sonuçların bir garantisi olarak kabul edilemez. 

Bu raporda yer alan tüm bilgiler ve görüşler yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 

tarafından güncel ve güvenilir kaynaklardan temin edilmiş olmakla beraber, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. söz konusu 

bilgilerin doğru ve tam olduğunu taahhüt etmemektedir. Raporlardaki yorumlardan, bilgilerin tam veya doğru olmaması 

ve/veya güncellenme nedeniyle doğabilecek maddi ve manevi zararlardan Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve çalışanları 

sorumlu tutulamaz. 

Bu rapor, sadece gönderildiği kişilerin kullanımı içindir. Bu raporun tümü veya bir kısmı Tacirler Yatırım Menkul Değerler 

A.Ş.’nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilere gösterilemez, ticari amaçla kullanılamaz. Aksi 

halde, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. uğramış olduğu bütün zarar ve ziyanı talep etme hakkını saklı tutar. 

 

 

 

 

 

 

 


