__________________________________________________________________________________

GÜNLÜK PİYASA ANALİZİ – 16.11.2021
Gündem ve Piyasalara Bakış
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•

ABD Başkanı Biden 1 trilyon dolarlık altyapı paketini imzaladı. Yeni altyapı yatırımlarına 550 milyar dolarlık
kaynağın ayrıldığı paket, Biden'ın imzasıyla yürürlüğe girmiş oldu.
Çin Devlet Başkanı Xi ile ABD Başkanı Biden çevrim içi zirvede bir araya geldi. Pekin yönetiminden yapılan
açıklamada, "Liderlerin görüşmede Çin-ABD ilişkilerinin geleceği ve ortak endişe kaynağı olan stratejik
sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulunmasının beklendiği" belirtildi.
ABD Başkanı Joe Biden, Fed başkanlığı için görüşmelerine devam ederken, Senato Bankacılık Komisyonu
Başkanı Sherrod Brown, kararın yakında açıklanmasını beklediklerini söyledi. Bloomberg'e konuşan bir
Kongre yetkilisi, diğer senatörler ve Bankacılık Komisyonu personelinin bir duyurunun yakında yapılacağı
konusunda alarm durumuna geçtiğini kaydetti.
Allianz'ın baş ekonomi danışmanı olan El Erian, Abu Dhabi'de düzenlenen ADIPEC enerji sanayii
forumunda yaptığı açıklamada, "Fed kredibilitesini, güvenilirliğini kaybediyor. Enflasyon konusunda
güvenilir ifadelerin yeniden tesis edilmesi gerçekten önemli. Bunun büyüm kurumsal, siyasi ve sosyal
etkileri var" dedi. Fed'in enflasyon konusundaki duruşunun Banka'nın ileri dönük yönlendirmesinin
zayıflattığını ve Başkan Biden'in ekonomik ajandasını baltaladığını savunan El-Erian, artan tüketici
fiyatlarından en büyük darbeyi düşük gelirli kesimlerin aldığını insanların unutmaması gerektiğini vurguladı.
Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, Fed'in kısa vadeli faiz oranlarını artırma yönünde bir karar
almadan önce daha fazla veri görmeye ihtiyacı olduğunu söyledi. Hane halkı ve piyasa göstergelerinin orta
ve uzun vadeli enflasyon bekleyişlerinin hala hedeflere paralel olduğuna işaret ettiklerini belirten Barkin,
"Eğer bir ihtiyaç ortaya çıkar ise, yapmamız gerekeni yapacağız" diye konuştu.
İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, ülkede artan enflasyondan "son derece" rahatsız
olduğunu belirttiği konuşmasında, "Hedef seviyenin üzerinde olan enflasyona ilişkin istediğimiz rota bu
değil." ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Joe Biden'in kritpora para vergi raporlama zorunluluğunu da içeren altyapı yatırım paketini
imzalamasının da etkisiyle kriptopara fiyatları Bitcoin öncülüğünde geriledi. Biden'in onayı ile ABD'de
yürürlüğe giren yasa, vergi idaresi IRS için aracı kurum, broker tanımını genişletiyor. Tüm borkerlerin cari
vergi yasası çerçevesinde işlemlerini raporlamaları zorunluluğu getiriyor. Piyasa katılımcıları, yapılan geniş
tanımın kriptopara madencileri ve piyasanın diğer taraflarını IRS'in raporlama zorunlulukları kapsamına
sokacağından endişe ediyorlar.
Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), Küresel Mal Ticaret Barometresi Kasım Raporu'nu yayımladı. Buna göre,
DTÖ Mal Ticareti Barometresi, Ağustos ayındaki 2016'dan bu yana en yüksek seviye olan 110,4 puandan
Kasım'da 99,5 puana geriledi. Barometredeki 100'den büyük okumalar trendin üzerinde büyüme olacağını
gösterirken, 100'ün altındaki okumalar trendin altındaki büyümeye işaret ediyor.
En kirli fosil yakıt olan kömür, enerji sıkıntısı sebebiyle ABD’de talep görmeye başladı. Ülkedeki kömür
fiyatları 2009 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. S&P Global Market Intelligence tarafından
yayımlanan rakamlara göre, Central Appalachia'dan gelen kömür fiyatları geçen hafta 10 dolardan fazla
artarak ton başına 89.75 dolara yükseldi.
Tesla'nın patronu Elon Musk 930 milyon dolarlık daha Tesla hissesi sattı. Böylelikle Musk'ın Tesla'da
toplam hisse satışı 8 milyar dolara yaklaştı.
San Francisco merkezli yatırım şirketi Paradigm, yeni nesil kripto şirketlerine ve protokollerine yatırım
yapmayı amaçlayan 2,5 milyar dolar büyüklüğündeki risk sermayesi fonunu hayata geçireceğini bildirdi.
ABD 10 yıllık tahvil faizi dün %1,541-%1,632 aralığında işlem gördü, kapanış %1,616 oldu. Bugün son
seviye %1,601.
Dolar endeksi dün 94,96-95,59 aralığında hareket etti, ve kapanışı 95,52 oldu. Bugün son seviye 95,44.
GBPUSD paritesi dün 1,3403-1,3449 aralığında işlem görürken, kapanış 1,3414 oldu. Bugün son işlem
fiyatı 1,3426.
Brent petrol dün 80,70-82,46 aralığında işlem gördü, kapanış 82,06 oldu. Bugün son işlemler ham petrolde
81,33 ve brent petrolde 82,64’den gerçekleşiyor.
Ethereum dün 4.540-4.771 aralığında işlem gördü, kapanış 4.562 oldu. Bugün son işlem fiyatı 4.353.
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Hisse Senedi Piyasaları
Avrupa borsaları haftanın ilk işlem gününde dalgalı seyrin ardından yeşil bölgede kapanışlar
gerçekleştirdi. DAX %0,34 yükselişle 16.148, FTSE 100 %0,05 yükselişle 7.351, ve Euro Stoxx 50
%0,36 yükselişle 4.386’dan kapanış gerçekleştirdi. Vadeli işlemler piyasasında DAX %0,02 yukarıda,
FTSE 100 %0,01 aşağıda, Euro Stoxx 50 %0,01 aşağıda.
ABD’de endeksler günü sınırlı kayıplarla tamamladı. Dow Jones %0,04 düşüşle 36.087, S&P 500 %0,01
düşüşle 4.682, ve Nasdaq %0,04 düşüşle 15.853’den kapanış gerçekleştirdi. Vadeli işlemler
piyasasında Dow Jones %0,02 aşağıda S&P 500 %0,02 aşağıda ve Nasdaq %0,01 aşağıda.
Asya borsalarında Shanghai nispeten zayıf performans gösteriyor. Nikkei 225 %0,04 yukarıda ve
29.788, Shanghai %0,09 aşağıda ve 3.529, Hang Seng %0,92 yukarıda ve 25.624.

Kriptopara Piyasası

XAU/USD
Altın’ın dün işlem aralığı 1.856-1.870, kapanışı 1.862 oldu. Bugün son işlem fiyatı 1.866.
Direnç seviyeleri 1.865 ve 1.875, destek seviyeleri 1.850 ve 1.830.
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DİRENÇ 1 / 1.865

DİRENÇ 2 / 1.875

DESTEK 1 / 1.850

DESTEK 2 / 1.830
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DAX
Endeksin dün işlem aralığı 16.072-16.149 olurken, kapanış 16.148 oldu. Vadeli
işlemler piyasasında endeks %0,02 yukarıda. Direnç seviyeleri 16.160 ve 16.525
destek seviyeleri 16.120 ve 16.030.
DİRENÇ 1 / 16.160

DİRENÇ 2 / 16.525

DESTEK 1 / 16.120

DESTEK 2 / 16.030

EUR/USD
Paritenin işlem aralığı dün 1,1356-1,1464, ve kapanış 1,1367 oldu. Bugün son işlem
fiyatı 1,1380. Direnç seviyeleri 1,1400 ve 1,1420, destek seviyeleri 1,1365 ve 1,1350.
DİRENÇ 1 / 1,1400 DİRENÇ 2 / 1,1420
DESTEK 1 / 1,1365 DESTEK 2 / 1,1350
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USD/TRY
Paritenin dün işlem aralığı 9,9511-10,0786, ve kapanışı 10,0616 oldu. Bugün son işlem
fiyatı 10,0873. Direnç seviyeleri 10,1270 ve 10,2000, destek seviyeleri 10,0000 ve
9,9500.
DİRENÇ 1 / 10,1270

DİRENÇ 2 / 10,2000

DESTEK 1 / 10,0000

DESTEK 2 / 9,9500

BTC/USD
Bitcoin’in dün işlem aralığı 63.371-66.339, kapanış 63.624 oldu. Bugün son işlem fiyatı
61.292. Direnç seviyeleri 62.150 ve 63.195, destek seviyeleri 60.880 ve 60.000.

•

DİRENÇ 1 / 62.150

DİRENÇ 2 / 63.195

DESTEK 1 / 60.880

DESTEK 2 / 60.000

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