
 

 

Destekler:  
1,2200 / 1,2170 / 1,2140 

 

Dirençler: 

1,2250 / 1,2280 / 1,2300 

  

Destekler:  
7,6300 / 7,6100 / 7,5900 

 

Dirençler: 

7,6800 / 7,7050 / 7,7300 

 

Destekler:  
1870 / 1862 / 1854 

 

Dirençler: 

1885 / 1892 / 1900 

VİRÜSTEKİ MUTASYON PİYASALARA SIÇRADI. DEVAMI GELECEK Mİ? 
 
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, korona virüs mutasyonunun kontrolden çıktığını, mutasyona uğramış yeni türün daha hızlı 
yayılabildiğini söyledi. Son dönemdeki hızlı vaka artışının arkasındaki faktörün bu mutasyon olduğunu belirten Hancock, mutasyonun Kıta 
Avrupası ve Avustralya'da göründüğünü de ifade etti. Pazar günü Londra’da ve İngiltere’nin güneydoğusunda uygulanmaya başlanan 
kısıtlamalarla birlikte 16 milyon İngiltere vatandaşının sokağa çıkması kısıtlanmış oldu. İngiliz hükümeti ise Noel ile birlikte kuralları 
yumuşatma planından vazgeçti. Dördüncü seviye olarak adlandırılan yeni kısıtlamalarla birlikte ev ziyaretleri ve şehir dışına çıkışlar 
yasaklanıyor.  
 
Öte yandan İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'un ülkede görülen korona virüs mutasyonunun kontrolden çıktığını açıklamasının 
ardından kıta genelinde yeni önlemleri gündeme getirdi. Avrupa Birliği (AB), nasıl hareket edeceklerini belirlemek üzere pazartesi saat 
11.00'de kriz toplantısı yapılacağını bildirdi. Yüzde 70 daha bulaşıcı olan türün sadece Londra ve civarında değil ülkenin tamamında 
görüldüğü belirlendi. Daha ölümcül olduğuna veya aşıları etkisiz kılacağına dair dair henüz bir veri bulunmasa da ülkeler, art arda önlem 
alarak İngiltere'yle sınırları kapatmaya başladı. 
 
Japonya'da hükümet 2021 mali yılı için hazırlanan 106.6 trilyon yenlik rekor bütçe tasarısını onayladı. Korona virüsle mücadele eden ve 
ekonomiyi canlandırmaya çalışan ülkede kabul edilen 2021 yılı bütçesi gelişmiş ülkeler arasındaki en ağır borç yükünü de getiriyor. Nisan 
ayında başlayan 2021 yılı mali bütçesi 106.6 trilyon yen olarak belirlendi, bu geçen seneye kıyasla yüzde 3.8 daha yüksek. Bütçede sosyal 
güvenlik için 35.8 trilyon yen, salgınla mücadele için 5 trilyon yen harcama planlandı. Gelirler tarafında ise küresel finansal krizden bu yana 
en yüksek tahvil ihraçları planlanıyor. Bütçenin yüzde 40.9'unun borçlanmalardan elde edilmesi planlanıyor. 2020'de bu oran yüzde 
31.7'ydi. Maliye Bakanı Taro Aso salgını önlemek, ekonomik toparlanma ve mali konsolidasyon için dengeli bir bütçe yaptıklarını belirtti. 
 
Avrupa Parlamentosu'nun bir anlaşma çıkması için öngördüğü 20 Aralık tarihinde de anlaşma haberi gelmedi. Cumartesi günü baş 
müzakerecilerin anlaşmazlık çıkaran konular üzerinde orta yolu bulma çabalarının başarısız olmasının ardından Pazar günü yapılan 
müzakereler sonuçsuz kaldı. İki taraf arasında aylardır anlaşmayı kilitleyen konular olan balıkçılık ve devlet teşvikleri konusunda 
anlaşmazlık yine çözülemedi. Gelinen durumda Avrupa Birliği'nin daha önce görülmeyen bir adım olan anlaşmayı geçici olarak onaylaması 
ya da İngiltere'nin birlikten ticaret anlaşması olmadan çıkması masada öne çıkan olasılıklar arasında yer alıyor. 
 
Goldman Sachs TL'de değer kazancı beklediğini belirterek 3, 6, 12 aylık dolar/TL tahminlerini aşağı yönlü revize etti. Türk Lirası'nda 
güçlenme bekleyen banka, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezervleri güçlendirme planlarının ise değer kazancını dengeleyeceğini 
söyledi. Banka, 3 aylık kur tahminini 7,75'ten 7,50'ye, 6 aylık tahminini 8'den 7,75'e, 12 aylık tahminini 9'dan 8'e çekti. TL Kasım ayından 
beri dolar karşısında dünyanın en iyi performans gösteren para birimleri arasında yerini aldı. Goldman, Merkez Bankası'nın 24 Aralık'taki 
toplantısında 200 baz puan faiz artışı beklerken merkez Bankası'nın enflasyonu düşürme hedeflerine vurgu yapması ve rezervleri artırma 
taahhüdüne karşı yüksek enflasyon ve siyasi riskler de göz önüne alındığında kurun istikrarlı seyredeceğini öngördü. 
 

22 Aralık 2020 

 



gggdgdgdgdg 

22 Aralık 2020 
2019 
2019 

 
Günün Gelişmeleri: 
 
Haftanın ilk işlem gününde Türkiye 
İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen 
tüketici eğilim anketi sonuçlarından 
hesaplanan mevsim etkisinden 
arındırılmış tüketici güven endeksi Aralık 
ayında değişim göstermeyerek 80,1 
değerinde kaldı. ABD tarafında ise zayıf 
makroekonomik veri akışı devam 
ederken, ABD Senatosu Çoğunluk Lideri 
Cumhuriyetçi Mitch McConnell, salgının 
ekonomik etkilerine yönelik yaklaşık 900 
milyar Dolarlık teşvik paketi üzerinde 
anlaşma sağlandığını açıkladı. Yılın son 
TCMB haftasında dikkatler mutasyona 
uğrayan yeni tip koronavirüsün neden 
olduğu endişeler üzerinde olmaya devam 
ederken, gün içerisinde dalgalanan kurun 
gün sonunda başlangıç seviyesi olan 7,63 
seviyesi civarında hareketini sürdürdüğü 
gözlendi. 
 

Teknik Analiz:  
 
Teknik olarak incelediğimizde, kurun 7,66 seviyesinde belirleyici 
olmaya devam ettiği gözlendi. Gelebilecek alımlar ile kurdaki eğilimin 
yukarı yönlü hareketine devam etmesi durumunda 7,68, 7,70 ve 7,73 
seviyeleri takip edilmesi gereken önemli direnç seviyeleridir. 
Gelebilecek olası satışlar ile kurdaki eğilimin aşağı yönlü hareketinde 
ise 7,64, 7,62 ve 7,60 destek seviyeleri takip edilebilir. 
 

 

Günün Gelişmeleri: 
 

Geçtiğimiz gün Türkiye İstatistik Kurumu 
ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi 
sonuçlarından hesaplanan mevsim 
etkisinden arındırılmış tüketici güven 
endeksi Aralık ayında sabit kalarak 80,1 
değerini aldı. Euro Bölgesi’nde açıklanan 
tüketici güven endeksi ise beklentilerin 
üzerinde -13,9 seviyesine yükseldi. 
Dikkatler mutasyona uğrayan yeni tip 
koronavirüsün neden olduğu endişeler 
üzerinde olmaya devam ederken, gün 
içerisinde dalgalanan kurun gün sonunda 
yataya yakın hafif satıcılı görünümü takip 
edildi. 
 

Teknik Analiz: 
 
Teknik olarak incelediğimizde, çaprazın 9,35 seviyesinde belirleyici 
olmaya devam ettiği gözlendi. 9,32 destek seviyesinin üzerinde 
kaldığı sürece yukarı doğru eğilimin devam etmesi durumunda sırası 
ile 9,37, 9,39 ve 9,42 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli direnç 
seviyeleridir. Gelebilecek olası satışlar ile çaprazdaki eğilimin aşağı 
yönlü olmasında ise 9,32, 9,30 ve 9,27 destek seviyeleri takip 
edilebilir. 
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Günün Gelişmeleri 
 
Dün, Euro Bölgesi’nde açıklanan tüketici 
güven endeksi beklentilerin üzerinde -
13,9 seviyesine yükselirken, ABD 
Senatosu Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi 
Mitch McConnell, salgının ekonomik 
etkilerine yönelik yaklaşık 900 milyar 
Dolarlık teşvik paketi üzerinde anlaşma 
sağlandığını açıkladı. Dikkatler 
mutasyona uğrayan yeni tip 
koronavirüsün neden olduğu endişeler 
üzerinde olmaya devam ederken, gün 
içerisinde kayıplarını derinleştiren 
paritenin gün sonunda yönünü tersine 
çevirdiği takip edildi. 
 

Teknik Analiz:  
 
Teknik olarak incelediğimizde, paritenin 1,2220 seviyesinde belirleyici 
olmaya devam ettiği gözlendi. 1,20 destek seviyesinin üzerinde 
kalmaya devam etmesi durumunda sırası ile 1,2240, 1,2270 ve 
1,2300 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli direnç seviyeleridir. 
Paritenin aşağı yönlü harekete geçilmesi durumunda ise 1,2200, 
1,2170 ve 1,2140 destek seviyeleri takip edilebilir. 

 

 

Teknik Analiz: 
 
Teknik olarak incelediğimizde, Ons Altın’ın 1877 Dolar seviyesinde 
belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. Azalan talep ile Ons 
Altın’ında aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda sırası 
ile 1870, 1862 ve 1854 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli 
destek seviyeleridir. Olası bir yukarı yönlü harekette ise 1885, 1892 
ve 1900 direnç seviyeleri kısa vadede takip edilebilir. 

 

Günün Gelişmeleri: 
 
Geçtiğimiz Cuma günü Dolar 
çevresindeki toparlanma sinyallerine ek 
olarak, ABD on yıllık Tahvil faizlerindeki 
sınırlı artış değerli metalde baskılara 
neden olurken, takip edilen ABD – Çin 
arasındaki gerginlik ve ABD teşvik paketi 
beklentileri ise aşağı yönlü hareketleri 
sınırlandıran unsurlar olarak karşımıza 
çıktı. Haftanın ilk işlem gününde artan 
koronavirüs endişeleri ve ABD’nin 
yaklaşık 900 milyar Dolarlık destek 
paketinde anlaşmaya varması üzerine 
haftaya sert yükseliş ile başlayan Ons 
Altın’ın gün içerisinde takip edilen 
gelişmeler ve gözlenen kar satışları 
sonucu kazançlarını geri vererek 
kayıplarını derinleştirdiği izlendi. 
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Teknik Analiz:  
 
Teknik olarak incelediğimizde, GBP/USD paritesinin 1,3390 
seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. 1,3350 destek 
seviyesinin üzerinde kaldığı sürece gelebilecek alımlar ile paritedeki 
yukarı yönlü eğilimin devam etmesi durumunda 1,3430, 1,3470 ve 
1,3520 takip edilmesi gereken önemli direnç seviyeleridir. Gelebilecek 
olası satışlar ile paritedeki eğilimin aşağı yönlü hareketinde ise 1,3350, 
1,3300 ve 1,3260 destek seviyeleri takip edilmelidir. 
 

 

Günün Gelişmeleri: 
 
 

Haftanın ilk işlem gününde İngiltere ve 
ABD’de nispeten zayıf ekonomik veri 
akışı devam ederken, ABD Senatosu 
Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch 
McConnell, salgının ekonomik 
etkilerine yönelik yaklaşık 900 milyar 
Dolarlık teşvik paketi üzerinde anlaşma 
sağlandığını açıkladı. Mutasyona 
uğrayan yeni tip koronavirüsün neden 
olduğu endişeler ve Brexit sürecinde 
belirsizliğin sürmesi ile paritede yoğun 
satış baskıları izlenirken, gün sonunda 
takip edilen gelişmeler sonucu 
paritenin kayıplarını geri alarak yönünü 
tersine çevirdiği gözlendi. 
 

Teknik Analiz: 
 
Teknik olarak incelediğimizde, USD/JPY paritesinin 103,40 
seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. 103,20 destek 
seviyesinin üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü eğilimin devam 
etmesi durumunda sırası ile 103,60, 103,80 ve 104,10 seviyeleri takip 
edilmesi gereken önemli direnç seviyeleridir. Gelebilecek olası 
satışlar ile paritedeki eğilimin aşağı yönlü olması durumunda ise 
103,20, 103,00 ve 102,80 destek seviyeleri takip edilebilir. 

 
 

Günün Gelişmeleri: 
 

Geçtiğimiz Cuma günü Japonya Merkez 
Bankası (BoJ) iki günlük politika 
toplantısının ardından, pandemiden 
zarar görmüş işletmeler için özel amaçlı 
programlarını altı ay uzattı ve ekonomist 
beklentilerine paralel olarak faiz ve tahvil 
alımlarında değişikliğe gitmemişti. 
Haftanın ilk işlem gününde ise Japonya 
ve ABD’de nispeten zayıf ekonomik veri 
akışı devam ederken, ABD Senatosu 
Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch 
McConnell, salgının ekonomik etkilerine 
yönelik yaklaşık 900 milyar Dolarlık 
teşvik paketi üzerinde anlaşma 
sağlandığını açıkladı. Dikkatler 
mutasyona uğrayan yeni tip 
koronavirüsün neden olduğu endişeler 
üzerinde olmaya devam ederken, gün 
içerisinde dalgalanan paritenin 
kazançlarını geri vererek yönünü tersine 
çevirdiği takip edildi. 
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Teknik Analiz:  
 
Teknik olarak incelediğimizde, Brent Petrol’ün 50,30 Dolar 
seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. 49,20 destek 
seviyesinin üzerinde kaldığı sürece gelebilecek alımlar ile Petrol’deki 
yukarı yönlü eğilimin devam etmesi durumunda 51,60, 52,60 ve 
53,50 takip edilmesi gereken önemli direnç seviyeleridir. Gelebilecek 
olası satışlar ile eğilimin aşağı yönlü hareketinde ise 49,20, 48,20 ve 
47,00 destek seviyeleri takip edilebilir. 
 

 

 

Günün Gelişmeleri: 
 
Geçtiğimiz haftanın son işlem 
gününde ABD teşvik paketine dair 
umutlar Brent Petrol fiyatlarında 
yukarı yönlü hareketlerin sürmesine 
neden olurken, artan ABD-Çin 
gerginliğinin yukarı yönlü hareketleri 
sınırlandırdığı takip edilmişti. Haftanın 
ilk işlem gününde ise mutasyona 
uğrayan yeni tip koronavirüs 
endişeleri ve İngiltere’de 
kısıtlamaların yürürlüğe girmesi ile 
Brent Petrol’ün kayıplarını 
derinleştirdiği izlendi. 
 

Teknik Analiz:  
 
Teknik olarak incelediğimizde, Gram Altın’ın 462 seviyesinde 
belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. 460 destek seviyesinin 
üzerinde kaldığı sürece gelebilecek alımlar ile yukarı yönlü eğilimin 
devam etmesi durumunda 464, 466 ve 468 takip edilmesi gereken 
önemli direnç seviyeleridir. Gelebilecek olası satışlar ile Gram 
Altın’daki eğilimin aşağı yönlü hareketinde ise 460, 458 ve 455 
destek seviyeleri takip edilmelidir. 
 

Günün Gelişmeleri:  
 
Geçtiğimiz Cuma günü değerli 
metalde gözlenen satışlara ek olarak, 
kur çevresinde satışların 
derinleşmesi Gram Altın’da da 
satışların sürmesine neden olmuştu. 
Haftanın ilk işlem gününde ise artan 
virüs endişeleri ve ABD’de uzlaşılan 
teşvik paketi doğrultusunda kur ve 
Ons Altın’da dalgalı seyir takip 
edilirken, gün sonunda Ons Altın’a 
paralel olarak Gram Altın’da da 
gözlenen kar satışları ve takip edilen 
gelişmeler zaman zaman kayıpların 
derinleşmesine neden oldu. 
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2020 3.Çeyrek Müşteri K/Z Dağılımı: %22.81 Karda / %77.19 Zararda 
 
 
 
 
 
 
 
 


