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12:00 Almanya ** ZEW Ekonomik Güven Endeksi -38,0 -44,1 Eylül

12:00 Euro Bölgesi ** ZEW Ekonomik Güven Endeksi -43,6 Eylül

16:15 ABD ** Sanayi Üretimi 0,2% -0,2% Ağustos

16:15 ABD ** İmalat Üretimi 0,2% -0,4% Ağustos

NOEL TATİLİ BAŞLIYOR, PEKİ YURTİÇİ PİYASALARDA YÖN NE OLACAK? 

Noel haftasına başladığımız ilk günde piyasaların tatile girmeden önce yükseliş isteğini devam ettirdiği izlendi. Bu bağlamda 

ABD’de endeksler Trump’ın yakın zaman da anlaşmanın imzalanacağını açıklamasının da etkisiyle günü yeni yüksek seviyelerde 

yükselişlerle tamamladı. Aynı şekilde yurtiçinde de endekste alımların gün boyu sürmesiyle günün pozitif tarafta kapandığı 

gözlendi. Ayrışan taraf ise Avrupa borsaları oldu. Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,13 azalarak 13.300,98 puana, İtalya'da 

FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,44 düşerek 23.898,42 puana geriledi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,54 artarak 7.623,59 

puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,13 yükselerek 6.029,37 puana çıktı. Böylece tatil öncesi Avrupa’da karışık bir seyir 

yaşandı.  

Dün ABD’de sermaye malları için yeni siparişlerin Kasım ayında zorlanarak yükseldiği ve sevkiyatların azaldığına dair veriler 

açıklandı. Beyaz Saray’ın Çin’le olan 17 aydır süregelen ticaret savaşı, ticari güveni zedeleyerek sermaye harcamalarını 

baltalıyor. Gerilimin son zamanlarda düşmesine rağmen, bölgesel üretim araştırmaları Aralık ayında iş güveninin azaldığını 

gösteriyor. 2020 yılında ABD’de ticaret endişeleriyle alakalı olarak durgun küresel büyüme, ticaret politikası belirsizlikler ve 

kurumsal karlılığın azalması ortamında endüstriyel momentumun zayıf kaldığına şahit olabiliriz. Dün ABD’de çekirdek dayanıklı 

mal sipariş verisinin Kasım ayında artış göstermedi. 

Dolar’ın dün son iki haftanın en yüksek seviyelerine yakın yerlerde çok az değişim gösterdiği gözlendi. Dolar endeksi içerisinde 

Sterlin’in Brexit ile İngiltere’nin AB’den çıkması sonrası geçiş sürecinin yıl sonunda tamamlanması durumu sert Brexit’in 

gerçekleşmesine dair endişeleri artırmasıyla baskı altında kalmaya devam ediyor. Dolar’daki yukarı yönlü eğilimin buradan 

kaynaklı hareketlerle de yaşandığını belirtmek gerekiyor. Washington ve Pekin bu ayın başında birinci faz ticaret anlaşması 

imzalamış olmasının da Dolar üzerinde pozitif etki yarattığını söyleyebiliriz. Yaşanan iyimser havayla birlikte ABD’de 10 yıllık 

tahvil getirisinin %1,93’e varmasıyla getiri eğirişinin son bir yıldaki en dik konumunda olmaya devam ettiği, yani resesyon 

ihtimalinin giderek uzaklaştığı da izleniyor. 

Noel arifesi olan bugün ABD ve Avrupa'nın önde gelen hisse senedi borsalarının büyük bölümünde sadece yarım gün işleme açık 

olacak. Frankfurt Borsası'nda ise bugün işlem yapılmayacak. Frankfurt'un yanı sıra bugün Zürih,Viyana, Atina, Sofya, Prag, 

Varşova, Oslo, Kopenhag ve Stokholm borsaları da kapalı. 

 

Bugün Euronext çatısı altındaki Paris, Brüksel, Lisbon ve Amsterdam borsalarında işlemler Türkiye saati ile 16.05'te sona erecek. 

Londra Borsası'nda ve Milano Borsası'nda ise bugün Türkiye saati ile 15.30'a kadar seans yapılacak. Madrid Borsası'nda da 

işlemler Türkiye saati ile 16.00'da sona erecek. 

 

Noel tatili olan 25 Aralık'ta ve Noel ertesi (Boxing Day) olan 26 Aralık'ta Avrupa Borsaları'nın tamamı kapalı olacak. 
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 Günün Gelişmeleri: 

XU100 endeksi önceki işlem gününü 

%0.90 yükselişle 112.175 seviyesinde 

tamamladı 11 milyar TL işlem hacminin 

gerçekleştiği günde bankacılık endeksi 

%0.69, sanayi endeksi ise %1.26 

yükseldi. 

Noel tatili haftasına başladığımız önceki 

yurt içi piyasalarda yine riskli varlıklara 

olan eğilimin sürdüğü gözlendi. Avrupa ve 

ABD’de Noel tatilinden hemen önceki gün 

yurt içi piyasalarda bilinen gelişmelerin 

dışında ekstra bir belirsizlik olmaması 

alımların devam etmesine olanak verdi. 

Bugün itibariyle Avrupa ve ABD’de 

endeksler erken kapanış yapacaklar ve 

işlem hacimleri de açık olan piyasalarda 

düşmeye başlayacak. Bu bağlamda 

endekste de nispeten sakin bir seyir takip 

edilebilir. Teknik göstergelerde gözlenen 

yorulma belirtilerine göre düşük işlem 

hacimli günlerde endeksin olası sert 

hareketlerinin yakından takip edilmesi 

gerekiyor. 

Teknik Analiz:  

Haftanın ilk işlem gününde endekste alıcılı açılış sonrası 112.000 üzeri seviyelere 

kadar yükselişler meydana geldi. Yüksek işlem hacmiyle oluşan bu harekette 

111.000 üzerinde bugün tutunma sürerse yukarı yönlü seyrin devamı da gelebilir. 

Bu durumda 112.500 ve 113.400 direnç seviyeleri yükselişin devamında takip 

edilecek. 113.400 aşılabilirse 114.000 yeni hedef konumuna gelecek 111.0000 

altında ise 110.000 ve 108.500 seviyeleri takibimizde olacak.  

Destekler: 111.000 / 110.000 / 108.500  

Dirençler: 112.500 / 113.400 / 114.000 

 

Günün Gelişmeleri 

Aralık vadeli endeks 30 kontratı 

haftanın ilk işlem gününü 136.550 

seviyesinde tamamladı.  

Önceki gün risk iştahının gün içinde 

yüksek seyretmesiyle endeksle 

birlikte kontratta da yukarı yönlü 

hareketlerin etkili olduğu gözlendi. 

Yurtdışında piyasalar Noel tatili için 

bugünden itibaren tatile girecek. Bu 

bakımdan yurtiçinde yarından sonra 

daha düşük işlem hacimleriyle 

işlemler gerçekleşecek.   

Teknik Analiz: 

Aralık ayı vadeli kontrat haftanın ilk işlem gününde yükseliş eğiliminin genel olarak devam 

etmesiyle 136.550 seviyesine kadar yükseldikten sonra gün kapanışını da günün en 

yükseği olarak bu seviyede tamamladı. Yeni günde 134.250 seviyesini yine ilk destek 

olarak izleyeceğiz. Bu seviye üzerinde tutunma devam ettiği sürece 137.400 ve 138.500 

seviyeleri yeni hedefler olacak. 134.250 seviyesi altına olası geçişlerde ise satış eğilimi 

bir miktar daha etkisini artırarak 132.600 ve 131.500 seviyelerinin test edilmesine olanak 

verebilir.  

Destekler: 134.250 / 132.600 / 131.500  

Dirençler: 137.400 / 138.500 / 139.800 
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Günün Gelişmeleri: 

USDTRY kontratı önceki işlem 

gününü %0.10 yükselişle 5,9537 

seviyesinde tamamladı.   

Spot kur geçen haftanın ilk işlem 

gününde ABD ile diplomatik ilişkilerdeki 

gerginliğin varlığı ile son birkaç günrü 

ulaştığı zirve seviyeler çevresinde 

kalmayı sürdürdü. ABD senatosunun 

geçirdiği savunma bütçesi içinde 

Türkiye’ye karşı CAATSA yaptırımları 

yer alması ile birlikte oluşan diplomatik 

gerginlik ve ayrıca TCMB’nin 200 baz 

puanlık son faiz indirimi ile daha az 

destekleyici konuma geçen reel faiz ile 

spot kurda dün 5.94 seviyesi çevresinde 

hareketler gerçekleşti. Bugün ABD ile 

ilişkilerin gidişatına bağlı olarak Türk 

Lirası’ndaki hareketler takip edilecek. 

Bu bağlamda kontratta da yükseliş 

eğilimi devam edebilir. Bugün itibariyle 

Noel tatilinin başlayacak olması 

nedeniyle dış piyasaların tatile girecek 

olması düşük işlem hacimleri 

yaratacaktır. 

Teknik Analiz:  

Aralık ayı vadeli USDTRY kontratında dün 50 ve 100 günlük hareketli ortalamalar 

üzerindeki hareket eğilimi halen devam ediyor. Kontratta 100 günlük h.o. 5.8940 üzerinde 

tutunmayla birlikte yükseliş eğilimi devam edebilir. Bugün 5.8940 ana destek seviyesi 

takibimizde olacak. Üzerinde tutunma sağlanabilirse devam edebilecek alımlarla 5.96 ve 

5.99 seviyeleri test edilebilir. 5.8950 altına geçişte ise düşüşler 5.8650 ve 5.8450 

seviyeleri hedeflenebilir.  

Destekler: 5.9300 / 5.8940 / 5.8650 

Dirençler: 5.9600 / 5.9900 / 6.0300 

 

Teknik Analiz:  

Kontratta Mayıs ayından bu yana oluşan yükseliş trendinde hareketler haftanın ilk 

işlem gününde de devam etti. Bugün 1481 desteği üzerinde tutunma sürecek olursa 

1487 ve bu seviye de aşılırsa 1495 fibo. 23.6 geri çekilme seviyesi hedeflenebilir. 

Kontratta yükseliş trendinin desteği konumundaki 1477 seviyesi altına geçilirse 

1473-1465 seviyeleri hedeflenebilir.  

Destekler: 1481 / 1477 / 1473  

Dirençler: 1487 / 1495 / 1500 

Günün Gelişmeleri: 

Aralık ayı vadeli Altın kontratı, önceki 

işlem gününü %0.28 yükselişle 1484.30 

seviyesinde tamamladı.  

Ons Altın ABD-Çin ticaret anlaşmasının 

açıklanmasının akabinde bu anlaşmanın 

imzalanmasının beklediği dönem 

içerisinde yatırımcıların Noel tatiline 

hazırlandığı ortamda riskleri halen 

fiyatlamaya devam etmesiyle yükseliş 

eğiliminde hareket etti. Hali hazırda 

mevcut tüm gümrük tarifelerinin tamamen 

geri alınmasına kadar küresel büyümenin 

yavaşlamasıyla ilgili endişelerin Altın 

fiyatlarını destekleyen ana tema olarak 

kalmaya devam edeceğini de belirtmek 

gerekiyor. Bu gelişmeler dışında bugün 

Noel tatilinin başlayacak olması  

nedeniyle nispeten sakin bir seyrin 

izlenebileceğini söyleyebiliriz. 
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CEOEM: Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile İslam İş Birliği Teşkilatı Sosyal Kalkınmadan Sorumlu 

1.Bakanlar Toplantısı'nın ajans hizmetine ilişkin hizmet sözleşmesini 4,22 milyon TL olarak revize etti. 

QNBFB.E ve RYGYO.E payları 24/12/2019 tarihinden (seans başından) itibaren 07/01/2020 tarihine (seans 

sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu  edilemeyecektir. 

GLBMD.E paylarında 24/12/2019  tarihli işlemlerden (seans başından) 07/01/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) 

kadar brüt takas uygulanacaktır. VBTS kapsamında GLBMD.E paylarında uygulanmakta olan açığa satış  ve kredili 

işlem yasağı brüt takas uygulaması ile birlikte 07/01/2020  tarihine (seans sonuna) kadar devam edecektir. 

ZOREN: Bağlı ortaklığı Zorlu Rüzgar Enerjisi'niN İmbat Enerji'ye satılmasına karar verdi. 
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