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DOLAR GÜÇ KAZANMAYA DEVAM EDİYOR
Dolar, Pekin'in ABD yaptırımlarına karşılık vererek benzer önlemler açıklamasının ardından önemli piyasa paraları karşısında
yükseldi. Yatırımcıların dikkati ABD Başkanı Donald Trump'ın acil ekonomik önlem kararnamesinin yasal olup olmadığı konusu ve
Temmuz ayı perakende satışlar gibi önemli verilere odaklanmış durumda. Euro/Dolar karşısında ikinci seansta da düşüş kaydetti.
Fransa Merkez Bankası ekonomik toparlanmanın yavaşladığına ilişkin uyarıda bulundu.
ABD Merkez Bankası (Fed), bu yıl stres testinden geçen büyük bankalar için sermaye gereksinim oranlarını duyurdu. Fed'den
yapılan açıklamada, toplam varlıkları 100 milyar dolardan fazla olan bankalar için belirlenen sermaye oranlarının 1 Ekim itibarıyla
yürürlüğe gireceği bildirildi. Asgari sermaye gereksiniminin yüzde 4,5 olduğunun belirtildiği açıklamada, stres sermaye tamponunun
ise en az yüzde 2,5 olduğu kaydedildi. Fed'in stres testinin ardından belirlediği oranlara göre, Goldman Sachs yüzde 13,7 ile
sermaye gereksinim oranı en yüksek banka oldu. Goldman Sachs'ı yüzde 13,4 ile Morgan Stanley izledi.
Çin 'Hong Kong' gerilimi üzerinden ABD'ye karşı yaptırımda bulunacak. ABD ile Çin arasındaki gerilim hızlanırken, ABD, aralarında
Hong Kong lideri Carrie Lam'in de bulunduğu 11 kişiye yaptırım uygulama kararı verdiğini açıklamasının ardından benzer bir hamle
de Çin'den geldi. Çin 11 Amerikalıya benzer yaptırımlar uygulayacağını açıkladı. Zhao Pekin'de yaptığı açıklamasında, yaptırım
listesine alınan kişiler arasında, Senatörler Marco Rubio, Ted Cruz, Tom Cutton ve Pat Toomey, Kongre üyesi Chris Smith ile İnsan
Hakları İzleme Örgütü Direktörü Kenneth Roth, National Endowment for Democracy Başkanı Carl Gershman ve Freedom House
Başkanı Michael Abramowitz'in bulunduğu bildirildi.
Goldman Sachs kendi kripto para projesinde Facebook ve JPMorgan ile işbirliğine gidebilir. Küresel yatırım bankası Goldman
Sachs kendi kripto para birimini oluşturmaya hazırlanıyor. Kısa süre önce dijital varlık biriminin başına yeni bir isim atayan şirket,
JPMorgan ve Facebook gibi diğer şirketlerle olası bir işbirliğini işaret etti. JPMorgan, JPM isimli kripto parasını yarattı ve ayrıca
Facebook'un da Libra projesi bulunuyor.
Rusya’nın petrol ihracat geliri, ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34,8 azalarak 39 milyar dolara
geriledi. Rusya Federal Gümrük Servisi verilerine göre, ülkede petrol ihracat hacmi, yılın ilk 6 ayında 2019'un aynı dönemine göre
yüzde 2,6 azalarak 125 milyon tona düştü. Söz konusu dönemde, Rusya'nın petrol ihracat geliri de yüzde 34,8 azalışla 39 milyar
dolar oldu. Ülkenin petrol ihracatından elde ettiği gelir, geçen yıl da bir önceki yıla kıyasla yüzde 6 düşerek 121 milyar dolara
gerilemişti. Petrol ve doğal gaz ihracatı Rusya'da federal bütçenin yaklaşık yüzde 40'ını oluşturuyor.
Lübnan Sağlık Bakanı Beyrut'taki patlama sonrasında gerçekleşen hükümet karşıtı protestoların ardından Lübnan hükümetinin
istifasını sunduğunu açıkladı. Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, Beyrut Limanı’ndaki şiddetli patlamanın ardından gelen yoğun
baskılar üzerine istifa etti. Lübnan Sağlık Bakanı'nın Beyrut'taki patlama sonrasında gerçekleşen hükümet karşıtı protestoların
ardından hükümetin istifasını sunduğunu aktardı.

11 Ağustos 2020
Günün Gelişmeleri:
XU100 endeksi haftanın ilk işlem gününü
%1.41 yükselişle 1.075,52 seviyesinde
tamamladı. 18.8 milyar TL işlem hacminin
gerçekleştiği günde bankacılık endeksi
%0.12, sanayi endeksi ise %1.95 değer
kazandı

Teknik Analiz:
Güne hafif satışlarla başlayan endeks açılışın akabinde sert bir düşüş gösterse
de hemen akabinde gelen alımlarla günü Cuma gününden sonra yine pozitif
tarafta noktaladı. Endekste bugün 1.082 direnci üzerine geçilebilirse 1.095 ve
1.103 direnç seviyeleri test edilebilir. 1.082 direnci altında satış baskısı
görmemiz durumunda ise 1.065 ve 1.053 destek seviyelerini takip edeceğiz.
Destekler: 1.065 / 1.053 / 1.038

Dün güne hafif satıcılı başlangıç yapan
endeks açılışın ardından kısa süre içinde
1.039 seviyesine kadar düşüş gösterdikten
sonra toparlandı ve gelen alımlarla günün
kalanını genel olarak yükseliş eğiliminde
tamamladı. İçeride Doğu Akdeniz’de
yaşanan gelişmeler ve Türk Lirası’nın
volatilitesi fiyatlamalara etki ederken
yurtdışının pozitif görünümü yükselişi
destekleyen unsur oldu. Yeni günde yine
jeopolitik
gelişmeler
ve
DolarTL’nin
hareketinin
yönü
endeks
görünümü
üzerinde etkili olmaya devam edecek.
Haftanın ikinci işlem gününde yurtdışı
piyasalarda
oluşan
fiyatlamaları
da
yakından takip etmeyi sürdüreceğiz.

Dirençler: 1.082 / 1.095 / 1.103
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Günün Gelişmeleri
Ağustos ayı vadeli endeks 30 kontratı
haftanın ilk işlem gününü %0,82 yükselişle
1.197 seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne hafif yükselişle başlayan kontrat açılışın ardından yaşadığı sert satış
sonrası gelen tepki alımlarının etkisiyle seansı yükselişle noktaladı. Haftanın
ikinci 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: 1.200 / 1.218 / 1.237

Dün açılış hafif pozitif olarak gerçekleşse
de hemen akabinde TL’deki volatilitenin
devam etmesi ve jeopolitik gelişmelerin
etkisiyle kısa sürede satış baskısıyla
karşılaşılması sonrası 1.173 seviyesine
kadar düşüş gösteren kontrat, günün geri
kalanında pozitif fiyatlama eğilimini devam
ettirdi. . İçeride Doğu Akdeniz’de yaşanan
gelişmeler ve Türk Lirası’nın volatilitesi
fiyatlamalara etki ederken yurtdışının
pozitif görünümü yükselişi destekleyen
unsur oldu. Yeni günde yine jeopolitik
gelişmeler ve DolarTL’nin hareketinin yönü
endeks görünümü üzerinde etkili olmaya
devam edecek.
Haftanın ikinci işlem gününde ayrıca
yurtdışı piyasalarda ABD-Çin gelişmelerini
de yakından takip etmeyi sürdüreceğiz.
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Günün Gelişmeleri:
Ağustos ayı vadeli USDTRY kontratı
haftanın ilk işlem gününü %1.34
yükselişle
7.3424
seviyesinde
tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan kontrat gün içerisinde bu yükselişini 7.37 üzerine
sürdürse de devamında gelen kısmi düzeltme hareketiyle günü 7.3424
tamamladı. Kontratta yukarı yönlü hareketin devam etmesi durumunda 7.37
ve 7.41 direnç seviyelerini takip edeceğiz. Olası geri çekilmeler yaşanması
durumunda ise 7.3000 ve 7.2500 destek seviyeleri söz konusu olabilir.
Destekler: 7.3000 / 7.2500 / 7.2200

Geçen hafta itibariyle volatilitesi artmaya
başlayan ve 7.00 seviyesi üzerine
geçtikten sonra 7.30-7.40 bandıma
doğru hızlanan spot kur hareketi BDDK
ve TCMB nezdinde bazı normalleşme
ve likidite kısma operasyonlarının
yapılmasına neden oldu. Bilinen
endişeler yanında jeopolitik gelişmelerin
de etkilemesiyle TL’de dün yine aşağı
yönlü baskının ağır bastığı gözlendi. Bu
bağlamda kontratta da yukarı yönlü
eğilimin etkili olmaya devam ettiği
izlendi. Yeni günde Doğu Akdeniz’de
yaşanan
gelişmeler
fiyatlamalar
açısından takip edilecek.
Haftanın ikinci işlem gününde ayrıca
yurtdışı piyasalarda ABD-Çin ekseninde
oluşan fiyatlamaları yakından takip
etmeyi sürdüreceğiz.

Dirençler: 7.3700 / 7.4100 / 7.4800
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Günün Gelişmeleri:
Ağustos ayı vadeli Altın kontratı, haftanın ilk
işlem gününü %0.13 düşüşle 2.039 Dolar
seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yatay başlayan ve gün içerisinde yukarı yönlü hareket ile 2.052 seviyesini
gören kontrat Dolar endeksinde süren toparlanma karşısında düşerek günü negatif
tarafta noktaladı. Kontratta yükselişin sürmesi halinde 2055 ve 2065 direnç
seviyelerini bugün de takip edeceğiz. Olası aşağı yönlü hareketler görmemiz
durumunda ise 2030 ve 2023 destek seviyeleri test edilebilir.
Destekler: 2030 / 2023 / 2018
Dirençler: 2055 / 2065 / 2077

Pazartesi günü Altın fiyatları, Dolar bir
haftanın
zirvesine
yaklaşırken
tüm
zamanların en yüksek seviyesinden geriledi.
Yatırımcılar ise salgın hastalıktan etkilenen
ekonomiye yardımcı olmak için teşvik paketi
üzerinde bir anlaşma bekleyişini sürdürüyor.
Yatırımcılar ABD yardım paketi dışında 15
Ağustos'taki
ABD-Çin
toplantısına
odaklanırken, dünyanın en büyük iki
ekonomisi arasında gerilim de bir yandan
devam ediyor. Son günlerde bu gelişmelerin
etkisiyle hızlı yükselen ons Altın fiyatlarında
rekor seviyeler sonrası bir süre kar alma
hareketleri ile aşağı yönlü hareketler
gözlenmesi mümkün olabilir.Bu bağlamda
kontratta da aşağı yönlü hareketler
izlenebilir.
Haftanın ikinci işlem gününde piyasalarda
ABD-Çin,
aşı
çalışmaları
ve
virüs
gelişmelerine dayalı oluşan fiyatlamaları
yakından takip etmeyi sürdüreceğiz.
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ASUZU Konsolide 2020/6 Aylık DÖNEM KARI (ZARARI): -32.238.879
CRFSA Konsolide 2020/6 Aylık DÖNEM KARI (ZARARI): -181.123.924
ARDYZ Solo 2020/6 Aylık DÖNEM KARI (ZARARI): 18.597.865 Yıllık Değişim %149
EGGUB Konsolide 2020/6 Aylık DÖNEM KARI (ZARARI): 50.913.978 Yıllık Değişim %101
ADEL Solo 2020/6 Aylık DÖNEM KARI (ZARARI): 9025000 Yıllık Değişim %24.969
ENJSA Konsolide 2020/6 Aylık DÖNEM KARI (ZARARI): 708.314.000 Yıllık Değişim %54
FLAP.E, GEREL.E, GLBMD.E,ISGSY.E, KAPLM.E ve TMSN.E paylarında 11/08/2020 tarihli işlemlerden (seans
başından) 25/08/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.
AKMGY.E payları 11/08/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 25/08/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar
tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir.Bu paylarda uygulanmakta olan brüt takas uygulaması ise tek fiyat işlem
yöntemi ile birlikte 25/08/2020 tarihine (seans sonuna) kadar devam edecektir.

