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GÖZLER YENİ EKONOMİ PROGRAMI VE 2021 BÜTÇESİNDE
Ekonomi gündeminde gözler, Yeni Ekonomi Programı'na (YEP) ve 2021 yılı merkezi yönetim bütçesine çevrildi. Ekonominin yol haritası
niteliğini taşıyan YEP'in gelecek hafta Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanması bekleniyor. Yeni tip koronavirüs
(Kovid-19) kaynaklı gelişmelerin bütçe ve ekonomik hedeflere nasıl yansıyacağı da yakından takip ediliyor. Ekonomide gelecek üç yılın
yol haritası niteliği taşıyan YEP ile 2021-2023 dönemine ilişkin enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari açık gibi temel makro
göstergeler belirlenmiş olacak. Genel ekonomik koşulların gerekleri doğrultusunda hazırlıkları yürütülen programda, temel ekonomik
büyüklükler yanında, makro politikalar, ilkeler ve hedefler de yer alacak.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankaların yurt dışı yerleşiklerle yapılan vadede TL alım ya da vadede TL satım
yönündeki para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerine ilişkin limitleri artırdı. BDDK'dan yapılan duyuruda, 12 Nisan'da
bankaların, yurt dışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri para
swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlere ilişkin işlem tutarları toplamının en son hesapladıkları yasal öz kaynaklarına oranının
yüzde 1 olarak belirlendiği anımsatıldı.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Doğu Akdeniz'deki gerginliğin düşürülmesi adına son zamanlardaki diyalog girişimlerinden memnuniyet
duyduklarını açıkladı. ABD'nin Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan gerginlikteki rolüne dair bir soruya cevap veren bakanlık yetkilisi,
Doğu Akdeniz ve adalar konusundaki gerginlikten endişe duyduklarını ancak son zamanlardaki diyalog girişimlerinden memnun
olduklarını belirtti. Öte yandan Türkiye Akdeniz'de yeni Navtex ilan etti. Yeni ilana göre 29 Eylül'de Rodos ve Meis arasında atış eğitimi
yapılacak.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye ile Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilime ilişkin, "diplomasiye şans verilmesi" çağrısında
bulundu. Miçotakis, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl internet üzerinden yapılan Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel
Kuruluna video mesaj ile hitap etti. Geçen yılki Genel Kurulda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dostluk ve iş birliği elini uzatmaya
özen gösterdiğini belirten Miçotakis, "Avrupa'da Türkiye için bir köprü kurucu olarak hareket etme isteğimden bile bahsetmiştim." ifadesini
kullandı. Miçotakis, Türkiye'nin "buna rağmen bölgede gerilimi tırmandırdığı" iddiasında bulunarak, "Tansiyonun sürekli yükselmeye
devam edemeyeceğini herkes anlıyor. Yakın komşular arasında ortaklığın mümkün olmadığına inanmayı reddediyorum." dedi.
Çin'de sanayi girişimlerinin kârları, ülkede fabrikaların pandemi kapanmasını takiben ivmelerini korumaları ile birlikte dördüncü ayda da
arttı. Sanayi kesimi kârları Ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19.1 arttı. Bu veri Temmuz ayında yüzde 19.6 artış
göstermişti. Yılın ilk sekiz ayında, sanayi kârları halen geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4.4 aşağıda. Çin Ulusal İstatistik Bürosu,
veri ile birlikte yaptığı açıklamada, kârlardaki artışın üretim ve talepteki toparlanmanın yanında firmalar için maliyetler ve ücretlerdeki
düşüşten kaynaklandığına dikkat çekti. Büro ayrıca madencilik sektörü kârlılığındaki toparlanmayı ve ekipman üreticilerinin kârlarındaki
hızlı artışı da işaret etti.
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Günün Gelişmeleri:
XU100 endeksi haftanın son işlem gününü
%0.41 yükselişle 1.124,17 seviyesinde
tamamladı. 21.3 milyar TL işlem hacminin
gerçekleştiği günde bankacılık endeksi
%0.93 yükselirken, sanayi endeksi ise
%0.31 değer kazandı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan endeks gün içerisinde de pozitif seyrini sürdürdü ve
günü artıda noktaladı. Endekste yükseliş hareketinin sürmesi halinde 1.132 ve
1.140 direnç seviyelerini takip edeceğiz. Geçtiğimiz Ağustos ayında olduğu
direnç seviyelerinden yaşanabilecek olası geri çekilmelerde ise 1.120 ve 1.115
destek seviyeleri test edilebilir.
Destekler: 1.120 / 1.115 / 1.109

Geçtiğimiz hafta merakla beklenilen
TCMB'nin faiz kararı açıklandı ve Merkez
bankası piyasa beklentisinin üzerinde
politika faizini 200 baz puan artırarak faizi
%8,25'ten %10,25'e yükseltti. Geçtiğimiz
Perşembe
günü
merkezin
sürpriz
diyebileceğimiz kararı sonrasında bu
karardan olumlu etkilenerek yükselişe geçen
banka hisseleri BIST 100 endeksini de
yükseltti. Cuma günü BDDK’dan gelen swap
hamlesi ile yükselişlerine devam eden
endeks haftayı
yükselişle noktaladı.
Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de yeni Navtex
alanı ilan etmesinden sonra haftanın ilk
işlem
gününde
piyasalarda
oluşan
fiyatlamaları
yakından
takip
etmeyi
sürdüreceğiz.

Dirençler: 1.132 / 1.140 / 1.146
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Günün Gelişmeleri
Ekim ayı vadeli endeks 30 kontratı haftanın
son işlem gününü %0.22 yükselişle
1.264,75 seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan kontrat gün içerisinde pozitif seyrini sürdürdü ve
günü artıda noktaladı. Kontratta yükseliş hareketinin sürmesi halinde 1.268
ve 1.275 direnç seviyelerini takip edeceğiz. Satış baskısının artması ve geri
çekilmeler görmemiz durumunda ise kontratta 1.260 ve 1255 destek
seviyeleri test edilebilir.
Destekler: 1.260 / 1.255 / 1.248
Dirençler: 1.268 / 1.275 / 1.282

Geçtiğimiz hafta merakla beklenilen
TCMB'nin faiz kararı sonrasında spot
piyasada olduğu gibi kontratta da yükseliş
yaşadık. Geçtiğimiz Perşembe günü
açıklanan TCMB faiz kararında, merkez
bankası piyasa beklentisinin üzerinde
politika faizini 200 baz puan artırarak faizi
%8,25'ten %10,25'e yükseltti. Merkezin
sürpriz diyebileceğimiz kararı sonrasında
bu karardan olumlu etkilenen banka
hisseleri öncülüğünde kontratta ciddi
yükselişler gördük.
Küresel bazda korona virüs (Kovid-19)
salgınına yönelik endişeler sürerken
merkezin faiz kararı sonrasında haftanın ilk
işlem
gününde
piyasalarda
oluşan
fiyatlamaları yakından takip etmeyi
sürdüreceğiz.
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Günün Gelişmeleri:
Eylül ayı vadeli USDTRY kontratı haftanın
son işlem gününü %0.22 yükselişle
7.6422 seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne düşüşle başlayan kontrat gün içerisinde genellikle satıcılı bir seyir
izlese de günü azda olsa artıda noktaladı. Kontratta tepki alımlarının sürmesi
halinde 7.6550 ve 7.67 direnç seviyelerini takip edeceğiz. Satış baskısının
artması ve geri çekilmeler görmemiz durumunda ise kontratta 7.6350 ve 7.62
destek seviyeleri test edilebilir.
Destekler: 7.6350 / 7.6200 / 7.6000
Dirençler: 7.6550 / 7.6700 / 7.7000

Hafta başından beri merakla beklediğimiz
TCMB'nin faiz kararı açıklandı ve merkez
bankası piyasa beklentisinin aksine
politika faizini 200 baz puan artırarak faizi
%8,25'ten %10,25'e yükseltti. Merkezin
sürpriz diyebileceğimiz kararı sonrasında
hızlı bir şekilde geri çekilen kurda değer
kaybı haftanın son işlem gününde de
sürdü. Dolar endeksinin güçlü duruşu
sürerken kontratın geri çekilmesinde
BDDK'nin
swap
hamlesinin
etkili
olduğunu görülüyor. BDDK, bankaların
yurtdışı yerleşiklerle yapılan vadede TL
alım ya da vadede TL satım yönündeki
para swapı, forward, opsiyon ve diğer
türev işlemlerine ilişkin limitleri artırmıştı.
Doğu Akdeniz ile ilgili haber akışını
kontrat üzerinde oynaklığı artırabileceğini
gibi haftanın
ilk
işlem gününde
piyasalarda oluşan fiyatlamaları yakından
takip etmeyi sürdüreceğiz.

28 Eylül 2020
Günün Gelişmeleri:
Ekim ayı vadeli Altın kontratı, haftanın son
işlem gününü %0.15 yükselişle 1867
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 1860 ve 1855 destek seviyeleri test edilebilir. Kontratta tepki alımlarının
sürmesi halinde ise 1872 ve 1880 direnç seviyelerini takip edeceğiz.
Destekler: 1860 / 1855 / 1847
Dirençler: 1872 / 1880 / 1887

Geçtiğimiz hafta genelinde doalrın küresel
bazda değer kazanımı sürerken Ons
Altın’da ise değer kaybı söz konusydu.
Hem spot hem de vadeli fiyatlamasında
100 günlük üssel hareketli ortalamasına
kadar geri çekilen sarı metalde, bu
seviyeden gelen tepki alımları görüldü.
Haftanın son işlem gününde de ABD'de
yeni bir mali teşvik paketine ilişkin
belirsizlik ve vaka sayılarındaki artışın
neden olduğu endişeler güvenli varlık
talebi olarak Dolar'a destek olmayı
sürürken Ons Altın'da yukarı yönlü
hareketlerin sınırlı kalmasına neden oldu.
Veri takvimi açısından sakin olan haftanın
ilk işlem gününde piyasalardaki haber
akışını ve bu haberlerin fiyatlamalar
üzerindeki
etkilerini
izlemeyi
sürdüreceğiz.
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AYCES paylarında 28/09/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 12/10/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna)
kadar brüt takas uygulanacaktır.
CRFSA payında 28/09/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağına" ilave olarak "Kredili
İşlem Yasağı" ve "Brüt Takas" önleyici tedbirleri uygulanacaktır. Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 28/10/2020'dir.
VANGD payında 28/09/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı"na ilave
olarak "Brüt Takas", "Emir Toplama Aşamalarında Denge Bilgisi Yayınının Kısıtlanması" ve "Piyasa Emri (Market
Order) ve Piyasadan Limite Emir (Market To Limit Order) Girişinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 28/10/2020'dir.
NATEN: Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş.'nin %100 bağlı ortaklığı olan Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.'nin
sermaye artırım ile halka açılma başvurusu; SPK tarafından 24.09.2020 tarih ve 2020/59 sayılı bülteninde yer aldığı
üzere olumlu karşılanmış olup 1 TL nominal değerdeki 24.000.000 adet paylar 8,50 TL'den olmak üzere 01.10.2020
– 02.10.2020 tarihleri arasında Borsada Satış – Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış yöntemiyle halka arz
edilecektir.

