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GÜNLÜK PİYASA ANALİZİ – 19.11.2021
Gündem ve Piyasalara Bakış
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Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Gerry Rice, tedarik zinciri aksamalarının devam
etmesi veya enflasyon beklentilerinin kısa dönemli fiyat hareketleriyle bozulması
durumunda dünyanın bazı bölgelerinde enflasyonun daha kalıcı hale gelebileceğini
belirtti.
ABD'de Kongre Bütçe Ofisi (CBO), Başkan Joe Biden'ın 1,75 trilyon dolarlık sosyal
harcama paketinin 2022-2031 döneminde federal bütçe açığında 367 milyar dolarlık
artışa neden olacağı tahmininde bulundu.
ABD Finansal Araştırma Ofisi (OFR), Covid-19 salgınının seyrinin, yükselen
enflasyonun ve para politikası sıkılaşmasının ABD finans sistemine yönelik sistemik
riskleri artırabileceğini bildirdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararını değerlendiren Societe
Generale Gelişen Piyasalar Araştırma Müdürü Phoenix Kalen 2022 kur beklentilerini
de açıkladı. Buna göre Societe Generale 2022 ilk çeyrek sonu itibariyle USD/TRY
beklentisini 11,50 seviyesine çıkardı. 22 Ekim tarihli raporda Societe Generale'nin
USD/TRY beklentisi 10,90 olmuştu. Kurumun 2022 ikinci çeyrek sonuna ilişkin
beklentisi 11,50'den 12,20'ye yükseldi. Üçüncü çeyrek beklentisi ise 12'den 13'e çıktı.
Kalen, 2022 son çeyreği için USD/TRY beklentisinin 13,90 olduğunu belirtti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirim kararının ardından Türk
lirasındaki gerileme hız kazanırken, Türkiye'de ortaklığı olan Avrupa bankalarının
hisselerinde de düşüş dikkat çekti.
Avrupa Birliği'nin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), GlaxoSmithKline (GSK)
firması tarafından Covid-19 tedavisi için üretilen ilacın piyasaya sürülmesi için yapılan
başvuruyu değerlendirmeye başladı.
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) yılın üçüncü çeyrek büyüme verileri
açıklandı. Buna göre, OECD bölgesinde bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 1,7 olarak
gerçekleşen büyüme, yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,9 olarak gerçekleşti.
Kyodo ajansının kabine kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Japonya, Covid-19
salgının ekonomik etkisiyle mücadele için 55,7 trilyon yen (488 milyar dolar) acil teşvik
paketi uygulayacak.
Avrupa Birliği, üye ülkelerde çip üretimine yönelik yatırımlara kamu desteği
sağlanmasına onay verilebileceğini bildirdi.
ABD 10 yıllık tahvil faizi dün %1,573-%1,613 aralığında işlem gördü, kapanış %1,589
oldu. Bugün son seviye %1,596.
Dolar endeksi dün 95,51-95,84 aralığında hareket etti, ve kapanışı 95,52 oldu. Bugün
son seviye 95,65.
GBPUSD paritesi dün 1,3464-1,3513 aralığında işlem görürken, kapanış 1,3497 oldu.
Bugün son işlem fiyatı 1,3486.
Brent petrol dün 79,30-81,38 aralığında işlem gördü, kapanış 81,08 oldu. Bugün son
işlemler ham petrolde 78,93 ve brent petrolde 81,70’den gerçekleşiyor.
Ethereum dün 3.958-4.347 aralığında işlem gördü, kapanış 3.999 oldu. Bugün son
işlem fiyatı 4.053.
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Hisse Senedi Piyasaları
Avrupa borsaları dün dalgalı bir seyirden sonra günü kırmızı bölgede tamamladı. DAX %0,18 düşüşle
16.221, FTSE 100 %0,48 düşüşle 7.255, ve Euro Stoxx 50 %0,39 düşüşle 4.383’den kapanış
gerçekleştirdi. Vadeli işlemler piyasasında DAX %0,25 yukarıda, FTSE 100 %0,28 yukarıda, Euro Stoxx
50 %0,23 yukarıda.
ABD’de dün Dow Jones zayıf perofrmans gösterdi. Dow Jones %0,17 düşüşle 35.870, S&P 500 %0,38
yükselişle 4.706, ve Nasdaq %0,45 yükselişle 15.993’den kapanış gerçekleştirdi. Vadeli işlemler
piyasasında Dow Jones %0,33 yukarıda S&P 500 %0,34 yukarıda ve Nasdaq %0,52 yukarıda.
Asya borsalarında Hong Kong negatif ayrışıyor. Nikkei 225 %0,39 yukarıda ve 29.714, Shanghai %0,32
yukarıda ve 3.531, Hang Seng %1,88 aşağıda ve 24.842.

Kriptopara Piyasası

XAU/USD
Altın’ın dün işlem aralığı 1.855-1.870, kapanışı 1.858 oldu. Bugün son işlem fiyatı 1.863.
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 16.193-16.290 olurken, kapanış 16.221 oldu. Vadeli
işlemler piyasasında endeks %0,25 yukarıda. Direnç seviyeleri 16.290 ve 16.525
destek seviyeleri 16.220 ve 16.030.
DİRENÇ 1 / 16.290

DİRENÇ 2 / 16.525

DESTEK 1 / 16.220

DESTEK 2 / 16.030

EUR/USD
Paritenin işlem aralığı dün 1,1313-1,1374, ve kapanış 1,1373 oldu. Bugün son işlem
fiyatı 1,1355. Direnç seviyeleri 1,1400 ve 1,1420, destek seviyeleri 1,1350 ve 1,1320.
DİRENÇ 1 / 1,1400 DİRENÇ 2 / 1,1420
DESTEK 1 / 1,1350 DESTEK 2 / 1,1320
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USD/TRY
Paritenin dün işlem aralığı 10,4347-11,3531, ve kapanışı 11,0075 oldu. Bugün son
işlem fiyatı 11,1024. Direnç seviyeleri 11,2000 ve 11,3500, destek seviyeleri 11,0000
ve 10,9300.
DİRENÇ 1 / 11,2000

DİRENÇ 2 / 11,3500

DESTEK 1 / 11,0000

DESTEK 2 / 10,9300

BTC/USD
Bitcoin’in dün işlem aralığı 56.514-60.977, kapanış 56.898 oldu. Bugün son işlem fiyatı
56.328. Direnç seviyeleri 57.650 ve 59.500, destek seviyeleri 55.400 ve 53.250.

•

DİRENÇ 1 / 57.650

DİRENÇ 2 / 59.500

DESTEK 1 / 55.400

DESTEK 2 / 53.250

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