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VİRÜS ENDİŞELERİ SÜRÜYOR
New York Fed, yeni tip korona virüs salgını nedeniyle olumsuz etkilenen gelişmekte olan ülke ekonomileri için yerel para cinsinden tahvil
alımının uygulanabilir bir opsiyon olduğunu belirtti. Yeni tip korona virüsün (Kovid-19) küresel ekonomilerde meydana getirdiği sarsıntının
etkilerini hafifletmek için dünya genelinde neredeyse bütün merkez bankaları genişlemeci politikalara başvururken, başta ABD Merkez
Bankası (Fed) olmak üzere birçok merkez bankası, trilyonlarca dolarlık parasal genişlemeye gitti. Birçok ülke, bu tedbirlere ek olarak
genişlemeci mali politikalarını da devreye alırken, hükümetler milyarlarca dolarlık destek paketleri açıkladı.
Oruç Reis için Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX ilan edildi. Oruç Reis'in bölgedeki sismik araştırma çalışmaları 4 Kasım'a uzatıldı. Oruç
Reis sismik araştırma gemisi, kıta sahanlığı ve doğal kaynak aramaları başta olmak üzere her türlü jeolojik, jeofizik, hidrografik ve
oşinografik araştırmaları gerçekleştirebiliyor. Öte yandan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ve Yunanistan'ın gelecek
hafta Doğu Akdeniz'de yapılacak tatbikatları iptal ettiğini bildirdi. Doğu Akdeniz'deki durumla ilgili bir soruyu yanıtlayan Stoltenberg,
"Türkiye ve Yunanistan, her iki ülkenin de milli bayramlarının kutlanacağı gelecek hafta yapılması planlanan tatbikatları iptal etme kararı
aldı. Bu kararı memnuniyetle karşılıyorum." dedi.
ABD’de bir süre önce Kovid-19 aşı denemelerini durduran Amerikan ilaç üreticisi Johnson and Johnson (J&J) ve AstraZeneca firmalarının
çalışmalarına devam edeceği belirtildi. Çalışmaların durdurulmasına neden olan deneklerde ortaya çıkan hastalıkların FDA bağımsız
araştırma komitesi tarafından incelenerek Kovid-19 aşısından kaynaklanmadığına karar verildiği aktarıldı. AstraZeneca CEO'su Pascal
Soriot, "Dünya çapında klinik deneylerin yeniden başlatılması harika bir haber çünkü bu korkunç pandemiyi yenmeye yardımcı olmak
için bu aşıyı geliştirme çabalarımıza devam etmemiz gerekiyor." ifadelerini paylaştı.
ABD başkanlığı için yarışan Biden ücretsiz Kovid-19 aşısı sözü verdi. ABD başkanlık seçimlerine kısa süre kala Wilmington'da salgınla
mücadele planını açıklayan Biden, ''Güvenli ve etkili bir aşı bulunduğunda sağlık sigortanız olsun ya da olmasın aşı herkese ücretsiz
olmalı'' dedi. Biden, ABD Kongresinden de kamu sağlığı ve ekonomik sorunlara çözüm için Ocak ayının sonuna kadar bir tasarı
getirilmesini isteyeceğini ifade etti.
İngiltere ile Japonya, Brexit sonrası ilk ticaret anlaşmasına imzalarını attı. İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanı Truss, "(Anlaşma) İngiliz
iş dünyasına Pasifik kapılarını açıyor ve Trans Pasifik Ortaklığına (TPP) girilmesine zemin hazırlıyor." Dedi. Başkent Tokyo'yu ziyaret
eden İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanı Liz Truss, Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu ile bir araya geldi. Görüşmede, Eylül
ayında üzerinde mutabık kalınan ve 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek olan karşılıklı Serbest Ticaret Anlaşması imzalandı.
ABD bileşik satın alma yöneticileri endeksi Şubat 2019'dan bu yana en yüksek seviyesinde geldi. IHS Markit tarafından Cuma günü
açıklanan verilere göre, ABD bileşik imalat satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Ekim ayında 55.5 seviyesine ulaşarak son 2019'un Şubat
ayından bu yana en yüksek seviyesine geldi.
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Günün Gelişmeleri:
XU100 endeksi haftanın son işlem gününü
%0.64 düşüşle 1.190,63 seviyesinde
tamamladı. 20.5 milyar TL işlem hacminin
gerçekleştiği günde bankacılık endeksi
%0.98 düşerken, sanayi endeksi ise %0.17
değer kazandı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan endeks günün devamında gelen satışlarla yönünü
aşağı çevirdi ve günü ekside noktaladı. Haftanın ilk işlem gününde endekste
tepki alımları görmemiz halinde 1.198 ve 1.206 direnç seviyelerini takip
edeceğiz. Satış baskısının yeniden artması halinde ise 1.184 ve 1.175 destek
seviyeleri test edilebilir.
Destekler: 1.184 / 1.175 / 1.167

Geçtiğimiz hafta merakla beklenen TCMB
faiz kararı açıklanırken Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası (TCMB) Ekim toplantısında
piyasa beklentisinin aksine politika faizini
değiştirmeyerek yüzde 10.25 seviyesinde
bıraktı. Bu karar öncesinde hafta başından
beri merkez bankasından gelebilecek olası
faiz
artırımı
kararına
bağlı
olarak
yükseldiğini
gördüğümüz
bankacılık
hisselerinde
açıklanan sürpriz karar
sonrasında
ciddi
kayıplar
yaşadı.
Endeksteki geri çekilme haftanın son işlem
gününde de sürerken yeni haftanın ilk işlem
gününde korona virüs haberleri başta olmak
üzere piyasaları etkileyebilecek haber
akışlarını ve bu haberlerin fiyatlamalar
üzerindeki etkilerini izlemeyi sürdüreceğiz.

Dirençler: 1.198 / 1.206 / 1.212
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Günün Gelişmeleri
Ekim ayı vadeli endeks 30 kontratı haftanın
son işlem gününü %1.06 düşüşle 1.308
seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan kontrat gün içerisinde satışlar yaşadı ve günü
ekside noktaladı. Kontratta geri çekilme sonrasında tepki alımları görmemiz
halinde 1.315 ve 1.322 direnç seviyelerini takip edeceğiz. Satış baskısının
artması ve geri çekilmeler görmemiz durumunda ise kontratta 1.300 ve 1.295
destek seviyeleri test edilebilir.
Destekler: 1.300 / 1.295 / 1.287
Dirençler: 1.315 / 1.322 / 1.330

Geçtiğimiz hafta Perşembe günü merakla
beklenen TCMB faiz kararı açıklanırken
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
(TCMB)
Ekim
toplantısında
piyasa
beklentisinin
aksine
politika
faizini
değiştirmeyerek yüzde 10.25 seviyesinde
bıraktı. Bu karar öncesinde hafta başından
beri merkez bankasından gelebilecek olası
faiz artırımı kararına bağlı olarak
yükseldiğini
gördüğümüz
bankacılık
hisselerinde açıklanan sürpriz karar
sonrasında ciddi kayıplar yaşadı. Kontratta
geri çekilme haftanın son işlem gününde de
sürerken yeni haftanın ilk işlem gününde
korona virüs haberleri başta olmak üzere
piyasaları etkileyebilecek haber akışlarını
ve bu haberlerin fiyatlamalar üzerindeki
etkilerini izlemeyi sürdüreceğiz.
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Günün Gelişmeleri:
Ekim ayı vadeli USDTRY kontratı haftanın
son işlem gününü %0.27 yükselişle
7.9650 seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan kontrat gün içerisinde genel olarak alıcılı bir seyir
izledi ve günü artıda noktaladı. Kontratta alımların sürmesi halinde 7.98 ve
8.00 direnç seviyelerini takip edeceğiz. Satış baskısının artması ve geri
çekilmeler görmemiz durumunda ise kontratta 7.95 ve 7.9250 destek
seviyeleri test edilebilir.
Destekler: 7.9500 / 7.9250 / 7.9000
Dirençler: 7.9800 / 8.0000 / 8.0250

Geçtiğimiz hafta Perşembe günü merakla
beklenen TCMB faiz kararı açıklanırken
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
(TCMB) Ekim toplantısında piyasa
beklentisinin aksine politika faizini
değiştirmeyerek yüzde 10.25 seviyesinde
bıraktı. Merkezin sürpriz diyebileceğimiz
kararı sonrasında kurda ve kontratta
yukarı yönlü sert hareketler görülürken
tarihi zirve seviyelerini aşıldı. Öte yandan
ABD seçimlerine dışarıdan bir müdahale
olabileceğine dair haber akışı ve mali
teşvik paketinin seçimlerden önce
geçeceği
yönündeki
beklentilerin
azalması ve beklentilerin üzerinde
açıklanan ekonomik veriler Dolar'a destek
olmayı sürdürürken haftanın ilk işlem
gününde korona virüs haberleri başta
olmak üzere piyasaları etkileyebilecek
haber akışlarını ve bu haberlerin
fiyatlamalar üzerindeki etkilerini izlemeyi
sürdüreceğiz.

26 Ekim 2020
Günün Gelişmeleri:
Ekim ayı vadeli Altın kontratı, haftanın son
işlem gününü %0.20 yükselişle 1904,25
seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan kontrat gün içerisinde pozitif seyrini sürdürdü ve günü
artıda noktaladı. Kontratta yükseliş sonrasında olası geri çekilmeler görmemiz
halinde 1895 ve 1887 destek seviyeleri test edilebilir. Kontratta tepki alımlarının
sürmesi halinde ise 1912 ve 1920 direnç seviyelerini takip edeceğiz.
Destekler: 1895 / 1887 / 1875
Dirençler: 1912 / 1920 / 1927

Geçtiğimiz hafta ABD seçimlerine
dışarıdan bir müdahale olabileceğine dair
haber akışı ve mali teşvik paketinin
seçimlerden önce geçeceği yönündeki
beklentilerin azalması ve beklentilerin
üzerinde açıklanan ekonomik veriler
Dolar'a destek olmayı sürdürürken,
değerli metal üzerinde oluşan baskılar
sonucu aşağı yönlü hareketler izlendi.
Haftanın son işlem gününde ise dikkatler
gerçekleşen son Trump - Biden canlı
yayın tartışması ve olası mali teşvik
paketindeki gelişmelere odaklanırken,
Ons Altın'ın kayıplarının bir kısmını geri
aldığı gözleniyor. Haftanın ilk işlem
gününde teşvik beklentilerinin sürmesi
halinde kontratta yükseliş hareketi devam
edebileceği gibi korona virüs ile ilgili
gelişmeleri
yakından
izlemeyi
sürdüreceğiz.
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ATSYH ve KAPLM payında 26/10/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "İnternetten Emir İletiminin Kısıtlanması",
"Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımının ve Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" ve "Piyasa Emri ile Piyasadan
Limite Emir Girişinin Kısıtlanması" önleyici tedbirler uygulanacaktır. Tedbirlerin uygulanacağı son tarih
25/01/2021'dir.
ARCLK: 3Ç20’de 1 milyar TL net kar açıkladı.
RAYSG: 3Ç20’de 18 milyon TL net kar açıkladı.
LOGO: 3Ç20’de 31 milyon TL net kar açıkladı.
EUKYO, AKYHO ve PRKAB payları 26/10/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 09/11/2020 tarihli işlemlere
(seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir.
ADEL: Kredi derecelendirme kuruluşu Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.,
Şirketimizin Uzun vadeli (Ulusal) kredi derecelendirme notunu (TR) AA-, Kısa vadeli (Ulusal) kredi derecelendirme
notunu (TR) A1 olarak derecelendirmiştir. Şirketimizin uzun vadeli görünümünü "Stabil" olarak belirlemiştir. Ancak,
Covid-19 salgınında ikinci dalganın artış eğilimine girmesi ile birlikte küresel ekonomide ve iç pazarda talep yönlü
risklerin arttığının gözlenmesi nedeniyle, kısa vadeli görünümünü "Negatif" olarak değerlendirmiştir.

