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DOLAR ENDEKSİNDEKİ TOPARLANMA SÜRECEK mi?
JPMorgan: Doların "rezerv para" statüsüne tehdit yok. JPMorgan stratejistlleri, doların daha da düşebileceğini, ancak bunun
Goldman Sahcs'ın işaret ettiği gibi yapısal bir düşüş olmadığını kaydetti. Aralarında Daniel Hui, Paul Meggyesi veJuan DuranVara'nın olduğu JPMorgan Döviz stratejistleri, 7 Ağustos tarihli notlarında, "Doların yapısal faktörlere dayanan, çok daha geniş ve
uzun soluklu bir trende içinde olduğu fikrini kabul etmemeye devam ediyoruz," dedi ve "Bu (yapısal) faktörler arasında 'doların
rezerv para statüsünü kaybetmesi' ve 'euronun bölgedeki büyüme sıkıntısından iyileşmesi' yer alıyor" şeklinde görüş bildirdi.
Trump Kovid-19 yardımlarını uzatan kararnameleri imzaladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın, öğrenci kredileri, işsizlik yardımları,
bordro vergileri ve ev sahiplerinin kiracılarını evden çıkarma yasağına yönelik 4 ayrı kararname imzaladığı açıklandı. Trump, hafta
sonu tatilini geçirdiği New Jersey eyaletine bağlı Bedminster'da bir basın toplantısı düzenledi. Kovid-19 salgınının etkileriyle
mücadeleye yönelik teşvik paketine ilişkin görüşmelerde Beyaz Saray ile Demokratlar arasında anlaşma sağlanamadığını
anımsatan Trump, Demokratların kendi yönetimleri altındaki kentler için gerekli "kurtarma fonunu" almak için teşvik paketini "rehin
tuttuğunu" vurguladı.
Tarım dışı istihdam artışı Temmuz ayında 1.76 milyon seviyesinde gerçekleşerek beklentiyi aştı. Çalışma Bakanlığı'nın Cuma günü
yayınladığı verilere göre ABD'de tarım dışı istihdam Temmuz ayında artmayı sürdürerek, korona virüs enfeksiyonlarındaki artışa
karşın ekonomik sıçramanın ilerleme kaydettiğini gösterdi. Tarım dışı istihdam Temmuz'da 1.76 milyon artış kaydederek analistlerin
1 milyon 480 bin seviyesindeki medyan beklentisini geride bıraktı. Haziran verisi revize edilmiş olarak 4.79 milyonluk bir artışı işaret
ediyordu.
Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri geçen hafta 4.25 milyar dolar azalarak 46.7 milyar dolara indi. Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 2 milyar 786 milyon dolar azalarak 90 milyar 245 milyon dolara geriledi. Yurt içi
yerleşiklerin Döviz mevduatı 30 Temmuz ile biten işlem haftasında 4.4 milyar dolar artarak 212.92 milyar dolar olurken Merkez
Bankası'nın verilerine göre, yabancı yatırımcılar geçen hafta net 281 milyon dolarlık menkul kıymet sattı. Yurt dışında yerleşik
kişiler, 30 Temmuz haftasında 69,2 milyon dolarlık hisse senedi sattı. Merkez Bankası, piyasa yapıcı bankalara açık piyasa
işlemlerinde likidite imkan limitlerini yarıya düşürdüğünü açıkladı ve öte yandan bir hafta vadeli repo ihalesi açmadı.
OPEC+ anlaşması doğrultusunda, Irak günlük petrol üretiminde 400 bin varil daha kesintiye gidecek. Irak Cuma günü yaptığı bir
açıklamada, petrol üretiminde Ağustos ve Eylül ayı için ek olarak günlük 400,000 varil kesintiye giderek geçen üç aylık süredeki
fazla üretimini telafi etmeyi planlıyor. Irak Petrol Bakanı İhsan Abdül Cabbar, Prens Abdülaziz bin Salman ile yaptıkları bir ortak
açıklamada, OPEC+ anlaşmasıyla kararlaştırılan günlük 850,000 varillik kesintiye ek olarak bu kesintinin yapılacağını belirtti.
SPK’nın son duyurusuna göre artık endekste de devre kesici uygulaması başlatılacak. Pazartesi itibariyle kullanılmaya başlanacak
sistemle BIST 100 endeksinin gün içerisinde, önceki günün kapanışına göre ilk eşik olarak yüzde 5 veya daha fazla ve ikinci eşik olarak
yüzde 7 veya daha fazla düşmesi halinde işlemler geçici olarak durduralacak.
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Günün Gelişmeleri:
XU100 endeksi haftanın son işlem gününü
%2.53 yükselişle 1.061 seviyesinde
tamamladı. 25 milyar TL işlem hacminin
gerçekleştiği günde bankacılık endeksi
%1.29, sanayi endeksi ise %3.17 değer
kazandı

Teknik Analiz:
Güne yatay başlayan endeks gün içerisinde yaşadığı sert satışlara rağmen gün
ortasından sonra gelen alımlarla günü haftayı pozitif tarafta noktaladı. Endekste
1.065 direnci altında satış baskısının sürmesi halinde 1.050 ve 1.038 destek
seviyeleri test edilebilir. Yaşanılan sert geri çekilme sonrasında endekste tepki
alımları görmemiz durumunda ise 1.065 ve 1.075 direnç seviyelerini takip
edeceğiz.
Destekler: 1.052 / 1.038 / 1.025
Dirençler: 1.065 / 1.075 / 1.085

Endeks geçen haftanın son işlem günü yine
satışlarla başlasa da gün ortasından itibaren
gelen alımlarla pozitif tarafta günü
tamamladı. Kurban Bayramı tatili riskini
almak istemeyen yatırımcıların satışları ile
yönünü aşağı çeviren BIST 100 endeksinde
satış baskısı genel olarak devam etti. Geçen
haftanın ilk işlem gününde Londra O/N TL
swap faizlerindeki hızlı yükselişe bağlı
olarak sert geri çekilen endekste satıcılı
seyir Cuma gününe kadar devam etti.
Geçtiğimiz hafta itibariyle yükseliş trendini
aşağı yönde kıran endeks bu hafta yurtdışı
gelişmelere bağlı hareketler yanında
içerideki jeopolitik gelişmelere göre de yön
bulacak.
Haftanın ilk işlem gününde yurtdışı
piyasalarda oluşan fiyatlamaları yakından
takip etmeyi sürdüreceğiz.
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Günün Gelişmeleri
Ağustos ayı vadeli endeks 30 kontratı
geçen haftanın son işlem gününü %0.38
düşüşle 1.186 seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yatay başlayan kontrat açılışın ardından yaşadığı sert satışlar sonrası
gün ortasından itibaren gelen tepki alımlarına rağmen seansı eksiyle noktaladı.
Haftanın ilk işlem gününde kontratta satış baskısının sürmesi halinde 1.175 ve
1.167 destek seviyeleri test edilebileceği gibi yaşanılan sert geri çekilme
sonrasında kontratta tepki alımlarının devam etmesi durumunda ise 1.195 ve
1.200 direnç seviyelerini takip edeceğiz.
Destekler: 1.175 / 1.167 / 1.152
Dirençler: 1.195 / 1.200 / 1.207

Spot piyasa olduğu gibi Kurban Bayramı
öncesinde geçtiğimiz haftanın genelini
satış baskısı altında geçiren kontratta ciddi
geri çekilmeler görmüştük. Yeni haftaya
tepki alımları ile başlayan kontratta Londra
O/N TL swap faizlerindeki hızlı yükseliş
sonrasında sert geri çekilmeler gördük.
Londra O/N TL swap faizlerinin normal
seviyelerine gerilemesi kontratta satış
baskısını azaltırken Cuma günü de
yaşanan sert satışlar sonrası toparlanma
eğilimi dikkat çekti. Küresel bazda devam
eden düşük faiz ortamı ile bir süre daha
gelişmekte olan ülke borsalarında yükseliş
trendi devam edebilir. Kontratta bozulan
yükseliş trendinin devam etmesi için direnç
seviyeleri üzerinde kalıcılık görmemiz
gerekiyor.
Haftanın ilk işlem gününde yurtdışı
piyasalarda oluşan fiyatlamaları yakından
takip etmeyi sürdüreceğiz.
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Günün Gelişmeleri:
Ağustos ayı vadeli USDTRY kontratı
haftanın son işlem gününü %1.27
düşüşle 7.2456 seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yatay başlayan kontrat gün içerisinde bu yükselişini 7.41 üzerine
sürdürse de devamında gelen düzeltme hareketiyle günü düşüşle tamamladı.
Kontratta yukarı yönlü hareketin devam etmesi durumunda 7.35 ve 7.39 direnç
seviyelerini takip edeceğiz. Olası geri çekilmeler yaşanması durumunda ise
7.2100 ve 7.1800 destek seviyeleri söz konusu olabilir.
Destekler: 7.2100 / 7.1800 / 7.1550
Dirençler: 7.3500 / 7.3900 / 7.4100

Haziran ayı ortasından Temmuz ayının
son haftasına kadar yatay bantta
hareket eden kontrat geçtiğimiz hafta
başında yükselişe geçerek yatay
bandını yukarı yönlü kırdığı takip
edilmişti. Dolar endeksindeki gerilemeye
rağmen kontrattaki yükseliş devam
ederken haftanın ikinci işlem gününde iç
tarafta açıklanan enflasyon verisi aylık
bazda %0.58 artarken yıllık bazda ise
%11.76 oldu. Spot kurda son günlerde
yaşanan sert yükselişler sonrası
TCMB’nin fonlama faizini yükseltecek
adımları atması ve bazı normalleşme
adımlarına gitmesi sonrası Cuma günü
kısmen düşüş meydana geldi. Haftanın
ilk işlem gününde atılan bu adımlar
yanında jeopolitik gelişmelerin de kur ve
kontrata etkilerini izlemeyi sürdüreceğiz.
Haftanın ilk işlem gününde yurtdışı
piyasalarda
oluşan
fiyatlamaları
yakından takip etmeyi sürdüreceğiz.

10 Ağustos 2020
Günün Gelişmeleri:
Ağustos ayı vadeli Altın kontratı, haftanın son
işlem gününü %1.07 düşüşle 2.042 Dolar
seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan ve gün içerisinde yukarı yönlü hareketini sürdüren
kontrat Dolar endeksinde veri sonrası gelen toparlanma karşısında düşerek günü
negatif tarafta noktaladı. Kontratta ana beklentimiz olan yükselişin sürmesi halinde
2055 ve 2065 direnç seviyelerini takip edeceğiz. Olası aşağı yönlü hareketler
görmemiz durumunda ise 2033 ve 2023 destek seviyeleri test edilebilir.
Destekler: 2033 / 2023 / 2018
Dirençler: 2055 / 2065 / 2077

Geçtiğimiz gün beklentilerden güçlü gelen
verilerin ardından risk iştahındaki toparlama
Altın üzerinde baskı oluşturmaya devam
ederken, artan vaka sayılarının Altın'daki geri
çekilmeyi
sınırlandırması
ve
Dolar
endeksinde görülen zayıflığın devam etmesi
ile 2050 Dolar üzerine çıkan kontrattın yukarı
yönlü hareketini sürdürdüğü izlendi. Haftanın
üçüncü işlem gününde ise devam eden
endişeler ve jeopolitik risklerin yanı sıra
pandeminin olumsuz etkileri ile başa çıkmak
için yeni teşviklerin gelebileceği yönündeki
beklentiler değerli metali desteklemeye
devam ediyor. Cuma günü ABD’de açıklanan
tarım dışı istihdam verisinin beklentilere göre
iyi gelmesi sonrası Dolar endeksinde
meydana gelen toparlanma karşısında
Altın’da düzeltme hareketleri göze çarptı.
Haftanın ilk işlem gününde piyasalarda ABDÇin, aşı çalışmaları ve virüs gelişmelerine
dayalı oluşan fiyatlamaları yakından takip
etmeyi sürdüreceğiz.
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AVOD.E, CUSAN.E, DERAS.E, DOGUB.E, ERSU.E, ETYAT.E, IHEVA.E, IHLAS.E, INDES.E, OYAYO.E ve
TEKTU.E paylarında 10/08/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 24/08/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna)
kadar brüt takas uygulanacaktır.
DOBUR.E payları 10/08/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 24/08/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar
tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir.

