
 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAAT ÜLKE ÖNEM VERİ BEKLENTİ ÖNCEKİ

28.12.2020 - - - İngiltere ve Kanada'da piyasalar kapalı olacaktır.

02:50   JPY Yüksek Japonya Sanayi Üretimi (Aylık) (Kasım)  1,20% 4,00%

02:50   JPY Yüksek Japonya Sanayi Üretimi (Yıl l ık) (Kasım)  -3,00%

29.12.2020 10:00   TRY Orta Türkiye Ekonomik Güven Endeksi (Aralık)  89,5

17:00   USD Orta ABD S&P/Case Shiller Konut Fiyatları Endeksi (Yıl l ık) (Ekim) 6,90% 6,60%

18:00 USD Yüksek ABD Tüketici Güvan Endeksi (Aralık) 97,00 96,10

30.12.2020 16:30   USD Orta ABD Toptan Satış Stokları (Aylık) (Kasım)  1,10%

17:45   USD Yüksek ABD Chicago PMI (Aralık) 57 58,2

18:00   USD Orta ABD Bekleyen Konut Satışları (Aylık) (Kasım) 0,20% -1,10%

18:30   USD Yüksek ABD DOE Ham Petrol Stokları (25 Aralık) -562K

18:30   USD Yüksek ABD DOE Cushing Petrol Stokları (25 Aralık) -26K

31.12.2020 - - - Almanya ve Japonya'da piyasalar kapalı olacaktır.

- - - İngiltere'de piyasalar yarım gün açık olacaktır.

04:00   CNY Yüksek Çin İmalat PMI (Aralık) 52,2 52,1

10:00   TRY Yüksek Türkiye Dış Ticaret Dengesi (Kasım)  -2,37B

14:00   TRY Orta TCMB PPK Toplantı Özeti (24 Aralık) Yayınlanacak   

16:30   USD Yüksek ABD İlk İşsizlik Başvuruları (25 Aralık) 803K

16:30   USD Yüksek ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları (19 Aralık) 5.337K

1.1.2020 - - - Dünya genelinde piyasalar yılbaşı sebebiyle kapalı olacaktır.

28 Aralık 2020 – 1 Ocak 2021 
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2020 yılı 3. Çeyrek dönemi itibariyle kâr eden müşteri oranı %25, zarar eden müşteri oranı %75’tir. 

Yasal Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri 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 dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar 

doğurmayabilir. 

Bu bilgiler ve görüşler önceden haber vermeksizin değiştirilebilir. İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 

bilgilerin ve ifade edilen görüşlerin doğru, eksiksiz ve güncelleştirilmiş olduğuna dair (açıkça ifade 

edilmiş veya ima edilmiş) hiçbir beyan ve taahhütte bulunmaz. İçerik kesinlikle mali, hukuki, vergi veya 

diğer konularda bir tavsiye niteliği taşımadığı gibi, tamamen içeriğe dayalı olarak yatırım yapılmamalı 

veya karar alınmamalıdır. Herhangi bir yatırım konulu karar almadan önce bir uzmandan görüş 

alınmalıdır. 

Sorumluluğun Sınırlandırılması: İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. herhangi bir sınırlandırma 

olmaksızın, dolaylı, direkt veya bir fiilin sonucu olarak ortaya çıkan zararlar da dâhil olmak üzere her 

türlü kayıp ve hasarla ilgili sorumluluk kabul etmez. 

Çekince: Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış 

olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi 

bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. 

Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir 

bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan 

kurum çalışanları ile Ulukartal Holding A.Ş. ve İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin herhangi bir 

sorumluluğu bulunmamaktadır. 

Bu rapordaki her türlü iç ve dış piyasa tablo ve grafikler, bu konularda resmi hizmet veren yetkili üçüncü 

kişi kurumlardan elde edilmiş olup, İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından herhangi bir maddi 

menfaat beklentisi olmaksızın genel anlamda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu raporda 

bulunan bilgiler belli bir gelirin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir. 


