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AŞI HABERLERİ PİYASALARA UMUT OLMAYA DEVAM EDİYOR..
Dün ABD piyasaları tatil olması nedeniyle kapalıydı. Vadelilerde ise gün içinde satış ağırlıklı bir seyir izlendi. Bize göre akşam saatlerinde
ise Trump’ın konuşması sırasında aşı konusunda yakın zamanda çok önemli bir haberin geleceğini söylemesi sonrası vadelilerde
toparlanma yaşandığı ve Nasdaq dışındaki vadelilerin pozitif tarafa geçtiği gözlendi.
Avrupa hisseleri Pazartesi günü üç seans sonra ilk kez yükseldi ve yatırımcıların COVID-19 aşı gelişmelerine odaklanmasıyla geçen
hafta teknoloji hisselerindeki Wall Street öncülüğündeki yükselişten sonra yukarı yönlü hareketini sürdürdü. Avustralya, CSL ile iki aşı
üretme anlaşması yapıldıktan sonra, Ocak ayında potansiyel bir COVID-19 aşısının ilk partilerini almayı bekliyor. Aşılardan biri
AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi tarafından, diğeri ise CSL'nin Queensland Üniversitesi ile kendi laboratuvarlarında geliştirildi. Sanofi,
İngiltere'nin GlaxoSmithKline ile geliştirmekte olduğu bir diğer koronavirüs aşısının muhtemelen 10 Avrodan daha düşük bir fiyatla
fiyatlandırılacağını söylemesinin ardından% 2.4 yükseldi. Dün STOXX 600 endeksi %1.7, Frankfurt hisseleri ise % 2 yükseldi. Ayrıca
Avrupa otomobil sektöründeki genel üretim görünümünün "iyimser" olduğuna dair söylemlerin ardından bu görünüm Avrupa'da sektörel
kazanımlara öncülük etti. Piyasalar, aynı zamanda, Euro bölgesi gibi ticaret ortaklarının çoğunun ekonomilerini yeniden açtıklarının bir
işareti olarak, Çin'in ihracatının Ağustos ayında yaklaşık 1-1 / 2 yılda en fazla arttığını gösteren verilerden de bir artış elde etti.
Dün ayrıca Alman sanayi üretimi Temmuz ayında beklenenden çok daha az arttı. Bu da Avrupa'nın en büyük ekonomisinin, koronavirüs
pandemisinin başlattığı krizden önceki üretim seviyelerine yavaş bir dönüşle karşı karşıya olduğunu gösteriyor.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında korona virüs aşısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump,
“Aşı çok güvenli ve etkili olacak. Yakın zamanda bir sürprizle karşılaşabiliriz” dedi. Trump, korona virüse karşı geliştirilen aşıya ilişkin
yaptığı açıklamada, “Bu iki veya üç yıl sürebilirdi. Bunun yerine çok kısa bir süre içinde yapılacak. Ekim ayında bile olabilir. Aşı çok
güvenli ve etkili olacak. Çok yakında teslim edilecek. Yakın zamanda bir sürprizle karşılaşabiliriz” ifadelerini kullandı.
ABD'deki başkanlık yarışı son haftalarına girerken yapılan bir ankete göre Trump'ın Biden'ı gelenekselleşen başkanlık seçimleri canlı
yayın tartışmalarında yenmesi bekleniyor. Anket, kendini bağımsız olarak görenlerin dahi Trump'ın kazanmasına kesin gözüyle baktığını
ortaya koydu. Bu durumun piyasaların risk iştahına katkıda bulunacağını söylemek mümkün.
Asya Borsaları Salı günkü işlemlerde Avrupa'daki endeksler gibi ABD-Çin gerilimi ve ABD'deki teknoloji satışlarını değerlendirmeye
almayarak kazanıma yöneldi. Hisse senetleri Avustralya ve Güney Kore'de hafif kazanıma yönelirken, Japonya'da daha güçlü yükselişler
hakimdi. Hong Kong ve Çin hisse senetleri ise ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile ekonomik ilişkileri geriye çekme niyetinde olduğunu
söylemesi ile dalgalı seyretti. Japonya son çeyrekte yüzde 28.1 daralarak son çeyrekte beklentilerden daha fazla daraldı.
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Günün Gelişmeleri:
XU100 endeksi geçen dün günü %0.97
yükselişle 1.096,81 seviyesinde tamamladı.
11,6 milyar TL işlem hacminin gerçekleştiği
günde bankacılık endeksi %0,37, sanayi
endeksi ise %1,25 değer kazandı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan ve gün içerisinde alıcılı bir seyir izleyen endeks günü
yine pozitif tarafta noktaladı. Endekste 200 günlük ortalama üzerinde bugün
tutunmanın sürmesi durumunda 1.101 ve aşılabilirse 1.116 direnç seviyelerini
takip edeceğiz. Gelebilecek satış baskısının yeniden artması halinde ise 1.087
ve 1.075 destek seviyeleri test edilebilir.
Destekler: 1.087 / 1.075 / 1.065
Dirençler: 1.101 / 1.116 / 1.130

Endekste haftanın ilk işlem günü geçen
Cuma’dan kalma tepki alımlarının sürdüğü
gözlendi. Alıcılı açılış sonrası endeksin 200
günlük hareketli ortalamanın üzerine
geçerek günü tamamladığı gözlendi.
Yurtiçinde ekonomik veri gündemi dün
zayıftı. Gözler ise Doğu Akdeniz ve Ege’de
Yunanistan ile yaşanan gerilimde olmaya
devam etti. Endeksin ise dün bu konuya
fazla takılmadığını söylemek mümkün.
Akşam
saatlerinde
Cumhurbaşkanı
Erdoğan
ise
bu
konu
hakkında
açıklamalarda bulundu.
Bugünkü işlemlerde hisse bazlı hareketlerin
ön plana çıktığı, yine Yunanistan ve Fransa
üzerinden yaşanacak gelişmelere odaklı
fiytalamalar görebiliriz. Dış piyasalarda riskli
varlıklara gelen satışlar devam ederse bu
durumun da negatfi etkisi hissedilebilir.
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Günün Gelişmeleri
Ekim ayı vadeli endeks 30 kontratı haftanın
ilk işlem gününü %0,34 yükselişle 1.238
seviyesinde tamamladı.
Önceki gün ABD vadelileri ve Asya
endeksleri yurtiçi piyasaların açılışı öncesi
negatif tarafta hareket etse de kontratın
güne pozitif tarafta başladığı ve geçen
Cuma’dan sonra tepki alımlarına devam
ettiği gözlendi. Gün içerisinde de düşük
işlem hacimleriyle de olsa bu eğilimin
korunduğu gözlendi

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan ve gün içerisinde alış yönlü bir seyir izleyen kontrat
günü de yükselişle noktaladı. Kontratta 1,256 trend direnci altında satış
baskısının sürmesi halinde 1.220 ve 1.207 destek seviyeleri test edilebilir.
Kontratta tepki alımlarının devamı durumunda ise 1.245 ve 1.256 düşüş trend
direnç seviyelerini takip edeceğiz.
Destekler: 1.220 / 1.207 / 1.200
Dirençler: 1.245 / 1.256 / 1.265

Gözler yine Doğu Akdeniz üzerinden
Yunanistan ile yaşanan gerilimde olmaya
devam ediyor. Bir süredir bu konu ile ilgili
yaşananlar TL varlıklar üzerinde baskı
oluşturuyor. Bu duruma ek olarak küresel
risk iştahının seyri de yakından izlenecek.
Son iki gündür süregelen yükselişlere
rağmen olası satışların
bu gelişmeler
tassgggdgdgdgdg30
üzerinden gerçekleşmesi durumuna karşı
açılacak yeni işlemlerde dikkatli olunmalı
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Günün Gelişmeleri:
Eylül ayı vadeli USDTRY kontratı haftanın
dördüncü işlem gününü %0.02 yükselişle
7.5064 seviyesinde tamamladı.
Dolar/TL kuru 7.46 üzerime geçişle tarihi
zirvesini dün yine geliştirdikten
2020 sonra dün
yine bu seviye yakınlarında günü
tamamladı. Doğu Akdeniz gerilimi ve
küresel bazda toparlanma gösteren dolar
ile dolar/TL kuru tarihi zirvesini geliştirirken
kontrat tarihi zirve seviyelerini yine zorladı
fakat oldukça dar bir bantta hareket etti.
Dün ABD’de veri akışı tatil nedeniyle
bulunmazken Dolar endeksinin 93.00
civarında hareketi devam etti.

Teknik Analiz:
Güne hafif yükselişle başlayan kontrat gün içerisinde bu yükselişini çok sınırlı
da olsa sürdürmeye çalıştı ve günü çok sınırlı şekilde artıda noktaladı.
Kontratta TL değer kaybuna bağlı olarak yükselişin sürmesi durumunda
7.5150 ve 7.52 direnç seviyelerini takip edeceğiz. Olası geri çekilmeler
yaşanması durumunda ise 7.4960 ve 7.48 destek seviyeleri söz konusu
olabilir.

Yeni işlem gününde jeopolitik gelişmeleri
ve buna dayalı fiyatlamaları izlemeyi
sürdüreceğiz. Türk Lirası’nın değer kaybı
eğilimi bu gelişmeler eşliğinde devam
edebilir.

Destekler: 7.4960 / 7.4800 / 7.4650
Dirençler: 7.5150 / 7.5200 / 7.5350
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Günün Gelişmeleri:
Ekim ayı vadeli Altın kontratı, haftanın ilk
işlem gününü %0.27 yükselişle 1932,60
seviyesinde tamamladı.
Yatırımcıların merkez bankalarından yeni
gelişmeleri beklentilerine konu etmeleri
yanında yaşanan ekonomik belirsizlikler
kıymetli madene yönelik zararları sınırlasa
da, dün Dolar güçlenirken spot ons Altın
Pazartesi günü kontratın kapanış saatinin
ardından gevşedi. Kontratta ise gün
kapanışında kısmi alıcılı bir kapanışın
gerçekleştiği gözlendi.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan ve gün içerisinde yatay bir seyir izleyen kontrat
günü hafif yükselişle noktaladı. Kontratta 1938 direnci altında tutunmanın
sürmesi durumunda 1920 ve 1915 destek seviyeleri test edilebilir. 1938
direncinin üzerini görmemiz durumunda ise 1945 ve 1951 direnç seviyelerini
takip edeceğiz.
Destekler: 1920 / 1915 / 1906
Dirençler: 1938 / 1945 / 1951

Dolar’ın hareketi Altın üzerinde baskı
oluştururken, piyasada halen devam eden
uzun vadeli belirsizlikler Altın fiyatlarına bir
taban oluşturuyor. Önümüzdeki günlerde
ECB faiz kararı yanında ABD’den gelecek
enfşasyon verileri ons Altın’ın yönü için
belirleyici olacak. İyi veriler gelmesi
durumunda spot ons Altın ile birlikte
kontratta da geri çekilmelerin devamı
görülebilir. Gelen aşı haberlerine dair
iyimser beklentilerin de ons Altın için
baskılyacı bir unsur olabileceğini hesaba
katmak gerekiyor.
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NATEN: Berkteks ile İtalya'da Güneş Elektrik Santrali proje geliştirilmesi için 12,33 milyor euroluk imzaladığını
açıkladı.
DNISI: 1 ay süreyle, mevcut "Açığa Satış Yasağı"na ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı", "Emir Toplama
Aşamalarında Denge Bilgisi Yayınının Kısıtlanması", "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımı ve Emir Fiyat
Kötüleştirmesinin Yasaklanması" ve "Piyasa Emri ile Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri
uygulanacak.
DOBUR: Şirket payının piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle payda 08/09/2020 tarihinden itibaren 3 ay
süreyle mevcut açığa satış yasağına ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas", "Tek Fiyat İşlem Yöntemi",
"İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması", "Piyasa Emri ile Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması" ve "Emir
Toplama Aşamalarında Denge Bilgisi Yayınının Kısıtlanması" şeklindeki önleyici tedbirler uygulanacak.

