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ENDEKSTE YÜKSELİŞ SÜRECEK mi?
ABD'de başkan adayları arasındaki canlı yayın tartışmalarını organize eden komisyon, Başkan Donald Trump'ın yeni tip korona virüse
(Kovid-19) yakalanmasının ardından ortaya çıkan durumdan dolayı iptal ettiğini açıkladı. Komisyon, açıklamasında, "Şu anda açıkça
gözüküyor ki 15 Ekim'de herhangi bir canlı yayın tartışması olmayacak, dolayısıyla CPD artık 22 Ekim'de yapılması planlanan son
münazaranın hazırlıklarına odaklanacak." ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Trump'ın geçen hafta korona virüse yakalanıp hastanede
yatmasıyla başlayan tartışmalar, Trump'ın en az 10 gün izolasyona girme zorunluluğuna bağlı olarak 2. münazaranın nasıl
gerçekleşeceği konusuna odaklanmıştı.
Beyaz Saray yönetiminin, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınının etkileriyle mücadele kapsamında 1,8 trilyon dolarlık yeni bir teşvik
paketi teklifi hazırlığında olduğu bildirildi. ABD basınındaki haberlerde, Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile Temsilciler Meclisi Başkanı
Nancy Pelosi'nin söz konusu teklife ilişkin bugün bir görüşme gerçekleştirmesinin beklendiği aktarıldı. ABD Başkanı Donald Trump ise
Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Kovid yardım müzakereleri ilerliyor." değerlendirmesinde bulundu. Beyaz Saray yönetimi ile Demokratlar
arasında uzun süredir devam eden ekonomik destek paketine ilişkin müzakerelerde bir anlaşma sağlanamaması üzerine, Trump, 6
Ekim'de söz konusu müzakereleri 3 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimine kadar durdurduğunu açıklamıştı.
Demokratların Başkan adayı Joe Biden, rakibi Başkan Donald Trump'a karşı anketlerde 12 puan önde. ABD Başkanı Donald Trump
seçimlere neredeyse üç hafta kala rakibi Joe Biden’ın 12 puan gerisinde. Anketler Joe Biden için olan desteği %54 olarak gösterirken,
Trump’ın destek oranı ise %42. Trump’ın görev onayı son aylarda çok az değişiklik gösterdi. Kritik eyaletlerde yapılan ABC ve
Washington Post’un ortak anketine göre, Biden bu eyaletlerde avantaja sahip fakat ulusal çaptaki başarısına kıyasla adaylar arasında
çok az bir oy farkı var. Ankete göre, on seçmenden altısı ise Trump’ın görevlerini yerine getirebilecek kadar sağlıklı olduğunu düşünüyor.
Temsilciler Meclisi Sözcüsü Nancy Pelosi Trump'ın son paket teklifi için "bir adım ileri, iki adım geri" dedi. Başkan Donald Trump, kritik
eyaletlerdeki Cumhuriyetçi senatörleri Demokratların destekleyeceği bir paketi kabul etme konusunda ikna etmekte başarısız olunca,
mali teşvik paketi görüşmelerini durdurmuştu. Görüşmeler tekrar başlarken engeller de giderek artıyor. Temsilciler Sözcüsü Nancy Pelosi
ve Hazine Bakanı Steven Mnuchin haftasonu görüşmelerine, Cumhuriyetçilerin kabul etmeyeceklerini söyledikleri, neredeyse 2 trilyon
dolarlık bir paket ile başlamaya hazırlanıyor. Pelosi, Cumartesi günü görüşmeler başlamadan önce yaptığı bir açıklamada Trump
yönetiminin son teklifini “bir adım ileri, iki adım geri” olarak niteledi.
Libya Ulusal Petrol Kurumu, ülkenin en büyük petrol sahası olan Şerara’da mücbir durumun kaldırıldığını duyurdu. Libya Ulusal Petrol
Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e bağlı “Petrol Tesisleri
Muhafızları" isimli silahlı grupla varılan anlaşmanın ardından mücbir durumun kaldırıldığı kaydedildi. Açıklamada, “petrol üretimini
engelleyecek adımlardan kaçınmaları ve bölgenin güvenliğini ihlal etmemeleri konularında milislerle uzlaşmaya varılmasının ardından,
ilgili firmaya petrol üretimine başlaması için hazırlıklar yapması talimatı verildiği” de belirtildi.
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Günün Gelişmeleri:
XU100 endeksi haftanın son işlem gününü
%1.32 yükselişle 1.165,70 seviyesinde
tamamladı. 19.5 milyar TL işlem hacminin
gerçekleştiği günde bankacılık endeksi
%1.50 yükselirken, sanayi endeksi ise
%1.67 değer kazandı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan endeks gün içerisinde pozitif seyretti ve günü artıda
noktaladı. Endekste yükseliş hareketinin sürmesi halinde 1.172 ve 1.180
direnç seviyelerini takip edeceğiz. Geçtiğimiz Ağustos ayında olduğu direnç
seviyelerinden yaşanabilecek olası geri çekilmelerde ise 1.160 ve 1.152
destek seviyeleri test edilebilir.
Destekler: 1.160 / 1.152 / 1.145
Dirençler: 1.172 / 1.180 / 1.187

Geçtiğimiz hafta 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
getirirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Doğu
Akdeniz ve Kıbrıs ile ilgili yaptığı açıklamalar
ise geri çekilmelere neden olduğu takip
edilmişti. Geçtiğimiz haftanın üçüncü ve
dördüncü işlem gününde yön arayışı
içerisinde olduğunu gördüğümüz endeks
1.145'teki yükseliş kanalı üzerinde kalması
sonrasında yükselişe geçti.
Haftanın ilk işlem gününde piyasaları
etkileyebilecek haber akışlarını ve bu
haberlerin fiyatlamalar üzerindeki etkilerini
yakından izlemeyi sürdüreceğiz.
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Günün Gelişmeleri
Ekim ayı vadeli endeks 30 kontratı haftanın
son işlem gününü %2.20 yükselişle 1.311
seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan kontrat gün içerisinde pozitif seyretti ve günü
artıda noktaladı. Kontratta yükseliş hareketinin sürmesi halinde 1.318 ve
1.325 direnç seviyelerini takip edeceğiz. Satış baskısının artması ve geri
çekilmeler görmemiz durumunda ise kontratta 1.300 ve 1292 destek
seviyeleri test edilebilir.
Destekler: 1.300 / 1.292 / 1.285
Dirençler: 1.318 / 1.325 / 1.332

Geçtiğimiz hafta 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 geri çekilmeye neden olurken
kontrattın haftanın üçüncü ve dördüncü
işlem günlerinde yön arayışı içerisinde
olduğu dikkat çekti. Haftanın son işlem
gününde ise yönünü yukarı çeviren
kontratın 1.300 puan seviyesi üzerinde
kalıcılık sağlaması yükseliş hareketinin
devamı için oldukça kritik. Haftanın ilk işlem
gününde korona virüs ile ilgili gelişmelere
ek olarak yurtdışı piyasalardaki fiyatlamalar
ile içerideki jeopolitik gelişmeleri yakından
izlemeyi sürdüreceğiz.
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Günün Gelişmeleri:
Ekim ayı vadeli USDTRY kontratı haftanın
son işlem gününü %1.15 düşüşle 7.8841
seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan kontrat gün içerisinde yaşadığı satışlar sonrasında
günü ekside noktaladı. Kontratta tepki alımları görmemiz halinde 7.90 ve
7.9150 direnç seviyelerini takip edeceğiz. Satış baskısının artması ve geri
çekilmeler görmemiz durumunda ise kontratta 7.87 ve 7.85 destek seviyeleri
test edilebilir.

Geçtiğimiz haftanın genelinde yükseliş
içerisinde olan ve tarihi zirve seviyesini
geliştiren dolar/TL kuru ile Ekim ayı vadeli
kontratta haftanın son işlem günü merkez
bankasının
yaptığı
swap
hamlesi
sonrasında gerileme yaşandı. Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB)
swap işlemlerinde kullanılan TL faizini %
10.25'ten
%
11.75'e
yükseltmesi
sonrasında yükseliş ivmesi kırılan
kontratta haftanın ilk işlem gününde geri
çekilme devam edebilir. Haftanın ilk işlem
gününde korona virüs ile ilgili gelişmelere
ek
olarak
yurtdışı
piyasalardaki
fiyatlamalar
ile
içerideki
jeopolitik
gelişmeleri
yakından
izlemeyi
sürdüreceğiz.

Destekler: 7.8700 / 7.8500 / 7.8200
Dirençler: 7.9000 / 7.9150 / 7.9300
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Günün Gelişmeleri:
Ekim ayı vadeli Altın kontratı, haftanın son
işlem gününü %2.09 yükselişle 1929,85
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 1920 ve 1912 destek seviyeleri test edilebilir. Kontratta tepki alımlarının
sürmesi halinde ise 1935 ve 1943 direnç seviyelerini takip edeceğiz.
Destekler: 1920 / 1912 / 1905
Dirençler: 1935 / 1943 / 1950

Geçtiğimiz hafta ABD'de gerçekleşen
başkan
yardımcısı
adaylarının
münazarasının
ardından,
dikkatlerin
beklentilerin altında açıklanan ABD işsizlik
başvuruları verisi ve tekrar olası teşvik
paketlerine odaklanması değerli metalde
yukarı yönlü hareketlere neden olmuştu.
Beyaz Saray'ın geniş çaplı bir teşvik
yasasına açık olduğunu açıklamasının
ardından Dolar'ın güne önemli para
birimleri karşısında zayıf başlaması Ons
Altın'a destek olmaya devam ediyor.
Haftanın ilk işlem gününde teşvik
beklentilerinin sürmesi halinde kontratta
yükseliş hareketi devam edebileceği gibi
korona virüs ile ilgili gelişmeleri yakından
izlemeyi sürdüreceğiz.

12 Ekim 2020

DENGE payında 12/10/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "internetten emir iletiminin kısıtlanması", "piyasa emri
ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması" ve "emir iptalinin, emir miktar azaltımının ve emir fiyat
kötüleştirmesinin kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır. Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 11/01/2021'dir.
ALCAR, BRYAT, RODRG ve NATEN paylarında 12/10/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 26/10/2020 tarihli
işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

