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FED TUTANAKLARI SONRASI YÜKSELİŞ SÜRECEK mi?
ABD Merkez Bankası (Fed), Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC), 15-16 Eylül tarihli toplantısına ait tutanakları yayımladı.
Tutanaklarda, ekonomik görünüme dair belirsizliğin çok yüksek olduğu vurgulanırken "İleriye dönük rehberlik koşulsuz bir taahhüt değil.
Bazı üyelere göre tahvil alımlarını gelecek toplantılarda ayarlamak mümkün. Çoğu Fed üyesine göre toparlanma için daha fazla mali
teşvik önemli. Birçok Fed üyesi ise daha fazla mali teşvik geleceğini değerlendiriyor" ifadelerine yer verildi. Enflasyonda yükseliş
işaretlerine rağmen çoğu üyeye göre dezenflasyon daha etkili. Tüm FOMC katılımcıları Fed'in yeni politika çerçevesini destekledi.
Üyelerin çoğu ise mali desteğin geri çekilmesinden endişeli.
Fed Başkanı Powell'ın değerlendirmeleri ve ABD Başkanı Trump'ın "teşvik" görüşmelerini sonlandırması piyasalarda dalgalanmaya yol
açtı. ABD Başkanı Donald Trump, yeni teşvik paketi konusunda Demokratlar ile görüşmeleri sonlandırırken Fed Başkanı Jerome
Powell'ın ekonomik toparlanmanın hasar görmemesi için daha fazla harcamaya ihtiyaç duyulduğu yolunda en güçlü çağrısını yaptı.
Avrupa Borsaları, ABD Başkanı Donald Trump’ın ekonomik teşvik paketine ilişkin görüşmeleri durdurma kararı almasının etkisiyle günü
karışık seyirle tamamladı. Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,12 düşüşle 365,45 puandan kapandı. Fransa'da CAC
40 endeksi yüzde 0,28 azalarak 4.882,00 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,06’lık düşüşle 5.946,25 puana geriledi. İtalya'da
FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,12 değer kazanarak 19.435,08 puana yükseldi. Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,17 yükselişle
12.928,57 seviyesinden kapandı.
Dünya Bankası'ndan dün yayımlanan Avrupa ve Orta Asya (ECA) Ekonomik Güncelleme Raporu'na dair yapılan açıklamada, bölgede
büyümenin 2021'de iyileşmesi ve yüzde 1,1 ila yüzde 3,3 aralığında gerçekleşmesinin beklendiği ifade edildi. Bununla birlikte, görünümde
halen önemli bir belirsizliğin bulunduğuna işaret edilen açıklamada, risklerin aşağı yönlü olduğu vurgulandı. Açıklamada, toparlanmanın
hızının yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınının ne kadar süreceğine, aşının bulunmasına ve dağıtımına, küresel ticaret ve
yatırımlardaki iyileşmenin derecesine bağlı olacağı aktarıldı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Karabağ’da yaşananlardan ötürü endişe duyduklarını ifade ederek "Kolektif Güvenlik Antlaşması
Örgütü (KGAÖ) kapsamında Ermenistan’a karşı sorumluluklarımız var. Fakat çatışmalar, Ermenistan topraklarında yapılmıyor" dedi.
Karabağ’da yaşananların "trajedi" olduğunu savunan Putin, "Çok endişeliyiz çünkü Azerbaycan, Ermenistan ve Dağlık Karabağ,
buralarda yaşayan tüm insanlar bize yabancı değiller. Rusya’da yaklaşık 2 milyon Azerbaycanlı ve bundan daha fazla da Ermeni yaşıyor.
Çok sayıda Rus vatandaşı, bu ülkelerle dostane ve akrabalık ilişkileri sürdürüyor. Bu elbette büyük bir trajedi. İnsanlar ölüyor. İki taraftan
da büyük kayıplar var." ifadelerini kullandı.
İspanya ve İtalya tahvilleri arasındaki faiz farkının iki yılın en düşük seviyeye gerilemesiyle birlikte Avrupalı yatırımcılar İspanya
ekonomisinden endişe duyuyor. İspanya tahvilleri uzun zamandır Avrupa'nın sorunlu ülkesi olarak görülen İtalya'nın da katıldığı bölgesel
yükselişin gerisinde kaldı. En yüksek faizlerden birini veren İtalya tahvilleri bile rekor düşüğe yaklaştı. İspanya ve İtalya arasındaki faiz
farkı iki yılın en düşük seviyesine geriledi.
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Günün Gelişmeleri:
XU100 endeksi haftanın üçünü işlem
gününü
%0.11
düşüşle
1.152,41
seviyesinde tamamladı. 17.3 milyar TL
işlem hacminin gerçekleştiği günde
bankacılık endeksi %0.87 düşerken, sanayi
endeksi ise %0.59 değer kazandı.

Teknik Analiz:
Güne yatay başlayan ve gün içerisinde de bu yatay seyrini sürdüren endeks
günü azda olsa ekside noktaladı. Endekste tepki alımları görmemiz halinde
1.160 ve 1.168 direnç seviyeleri test edilebilir. Direnç seviyelerinden
gelebilecek olası satışlarla geri çekilme görmemiz durumunda ise 1.145 ve
1.138 destek seviyelerini takip edeceğiz.
Destekler: 1.145 / 1.138 / 1.130
Dirençler: 1.160 / 1.168 / 1.175

Önceki gün Kovid-19 testi pozitif çıkan ABD
Başkanı Donald Trump'ın bulunduğu
hastaneden taburcu olması sonrasında
küresel bazda artan risk iştahı küresel
borsalar ile birlikte endekse de alım
getirdiği takip edilmişti. Salı günkü yükselişi
ile 1.170 seviyesini test eden BIST 100
endeksi kapanışa doğru Cumhurbaşkanı
Erdoğan'ın Doğu Akdeniz ve Kıbrıs ile ilgili
yaptığı açıklamalar sonrasında ise yönünü
aşağı çevirdi. Düne ise yatay başlayan
endeks yatay diyebileceğimiz bir günü
geçirdi.
Haftanın
dördüncü
işlem
gününde
piyasaları etkileyebilecek haber akışlarını
ve bu haberlerin fiyatlamalar üzerindeki
etkilerini izlemeyi sürdüreceğiz.
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Günün Gelişmeleri
Ekim ayı vadeli endeks 30 kontratı
haftanın üçüncü işlem gününü %0.27
yükselişle
1.289.50
seviyesinde
tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yatay başlayan ve gün içerisinde de bu yatay seyrini sürdüren kontrat
günü artıda noktaladı. Kontratta yurtdışı borsalara paralel olarak yükselişin
sürmesi halinde 1.300 ve 1.307 direnç seviyelerini takip edeceğiz. Dün ki
yükseliş sonrasında olası geri çekilmeler yaşanması durumunda ise kontratta
1.282 ve 1.275 destek seviyeleri söz konusu olabilir.
Destekler: 1.282 / 1.275 / 1.267
Dirençler: 1.300 / 1.307 / 1.312

Önceki gün Kovid-19 testi pozitif çıktıktan
sonra tedbir amacıyla Walter Reed Askeri
Hastanesinde bulunan ABD Başkanı
Donald
Trump'ın
taburcu
olması
sonrasında küresel bazda artan risk iştahı
küresel borsalar ile birlikte kontratı da
yükseltmişti. Öte yandan Cumhurbaşkanı
Erdoğan'ın Doğu Akdeniz ve Kıbrıs ile
ilgili yaptığı açıklamalar kontratta satış
baskısı
oluşturarak
kontratta
geri
çekilmeye neden olurken veri takvimi
açısından sakin olan haftanın dördüncü
işlem gününde ve haftanın geri kalanında
yurtdışı piyasalardaki fiyatlamalar ile
içerideki jeopolitik gelişmeleri yakından
izlemeyi sürdüreceğiz.
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Günün Gelişmeleri:
Ekim ayı vadeli USDTRY kontratı
haftanın üçüncü işlem gününü %1.32
yükselişle
7.9172
seviyesinde
tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan kontrat gün içerisinde genel olarak pozitif seyretti ve
günü artıda noktaladı. Kontratta yukarı yönlü hareketin devam etmesi
durumunda 7.9250 ve 7.95 direnç seviyelerini takip edeceğiz. Olası geri
çekilmeler yaşanması durumunda ise 7.90 ve 7.88 destek seviyeleri söz
konusu olabilir.
Destekler: 7.9000 / 7.8800 / 7.8650

Kur tarihi zirvesini geliştirdi. Önceki gün
Kovid-19 testi pozitif çıktıktan sonra
tedbir amacıyla Walter Reed Askeri
Hastanesinde bulunan ABD Başkanı
Donald Trump'ın taburcu olması
sonrasında normalleşmeye başlayan
risk algısı dolar endeksinde gerilemeye
neden olurken kurun 7.75 TL üzerindeki
hareketi devam ettiğini izlemiştik. Dün
ise ABD Başkanı Donald Trump'ın mali
teşvik paketi görüşmelerini durdurması
ile doların küresel bazda değer
kazanması
dolar/TL
kurunda
da
yükselişe neden oldu.
Haftanın dördüncü işlem gününde başta
korona virüs olmak üzere piyasaları
etkileyebilecek haber akışlarını ve bu
haberlerin
fiyatlamalar
üzerindeki
etkilerini izlemeyi sürdüreceğiz.

Dirençler: 7.9250 / 7.9500 / 7.9750
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Günün Gelişmeleri:
Ekim ayı vadeli Altın kontratı, haftanın
üçüncü işlem gününü %1.34 düşüşle
1889,10 seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne düşüşle başlayan ve gün içerisinde dalgalı bir seyir izleyen kontrat günü
ekside noktaladı. Kontratta satış baskısı ile birlikte geri çekilmenin sürmesi
halinde 1882 ve 1875 destek seviyelerini takip edeceğiz. Olası tepki alımları
görmemiz durumunda ise 1895 ve 1905 destek seviyeleri test edilebilir.
Destekler: 1882 / 1875 / 1868
Dirençler: 1895 / 1905 / 1912

Geçtiğimiz gün ABD'de yeni teşvik
yasasına dair anlaşma beklentilerinin
artması ile küresel bazda doların değer
kaybetmesi kontratta yükselişe neden
olmuştu. Öte yandan Fed Başkanı Powell'in
“devlet
desteği
azalırsa
ekonomik
toparlanma yavaşlar” açıklamasına rağmen
hastaneden taburcu olan ABD Başkanı
Donald Trump'ın mali teşvik paketi
görüşmelerini durdurması ise Ons Altın’da
satışlara neden oldu. Dün yayınlanan Fed
tutanaklarında ise ekonomik görünüme dair
belirsizliğin
çok
yüksek
olduğu
vurgulanırken toparlanma için daha fazla
mali teşviğe ihtiyaç olduğunun altı çizildi.
Haftanın dördüncü işlem gününde başta
korona virüs olmak üzere piyasaları
etkileyebilecek haber akışlarını ve bu
haberlerin fiyatlamalar üzerindeki etkilerini
izlemeyi sürdüreceğiz.

8 Ekim 2020

ESEN: Halka arz edilen 24 milyon TL nominal değerli paylar 09/10/2020 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 8,50
TL/pay baz fiyat, "ESEN.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum
emir değeri 2 milyon TL olacaktır.
KNFRT paylarında 08/10/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 22/10/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna)
kadar brüt takas uygulanacaktır.

