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GÖZLER TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİSİNDE
ABD Merkez Bankası Fed'in Çarşamba günü başlayan para politikası toplantısı dün sona erdi. Banka tarafından yapılan açıklamaya göre
federal fonlama faizlerinde değişikliğe gidilmeyerek yüzde 0 - 0.25 hedef bandında bırakıldı. Fed aynı zamanda varlık alım programında
değişikliğe gitmedi. Bankadan faizlerde herhangi bir değişiklik beklenmiyordu. Fed, 15-16 Eylül tarihli toplantısında ABD ekonomisinin
pandemiden kaynaklı sorunlara karşı toparlanmasına yardımcı olmak için faizleri en azından 2023 yılına kadar sabit tutacağının sinyalini
vermişti.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle AB ekonomisinin bu yıl yüzde 7,4 küçüleceği
öngörüsünde bulundu. AB Komisyonu, "Avrupa Ekonomik Tahminleri 2020 Sonbahar" raporunu yayımlandı. "Geri sıçrama kesintiye
uğradı. Salgının yeniden güçlenmesi belirsizlikleri derinleştiriyor" başlıklı raporda, Avro Bölgesi'nin 2020 yılında yüzde 7,8 küçüleceği,
2021'de ise yüzde 4,2 büyüyeceği tahminine yer verildi. Raporda, AB ekonomisinin ise 2020'de yüzde 7,4 küçüleceği, 2021 yılında yüzde
4,1 büyüyeceği öngörüldü. AB Komisyonu, bir önceki raporunda, 2021 yılında Avro Bölgesi'nin yüzde 6,1, AB'nin yüzde 5,8 büyüyeceğini
öngörüyordu. Son raporda, AB ve Avro Bölgesi 2021 yılı büyüme tahminleri aşağı yönlü revize edilmiş oldu.
İngiltere Merkez Bankası faiz ve varlık alım programına ilişkin kararını açıkladı. İngiltere Merkez Bankası politika faizini sabit tutarken
varlık alım programını 150 milyar sterlin artırarak 745 milyar sterlinden 895 milyar sterline çıkardı. Bankanın karar metninde yılın ilk
çeyreğinde gayrisafi yurtiçi hasılanın artacağı beklentisi yer aldı. Bunun yanında İngiltere ticaretinin tek pazardan çıkış dolayısıyla etki
göreceği ifade edildi. Bunların yanında 2021 yılının 2. çeyreğinde işsizliğin yüzde 7,75 seviyelerinde zirve yapacağı öngörüldü. Banka ülke
ekonomisinin 2021'de yüzde 7,25 büyüyeceğini öngördü. Varlık alım hedefini 150 milyar sterlin artıran banka varlık alım programını
değerlendirme altında tutacağını vurguladı. Banka ekonomik görünümün kötüleşmesi durumunda gereken adımları atmaya hazır olduğu
mesajını verdi.
Almanya'da fabrika siparişleri, Eylül'de, ülke içi siparişlerin yükselmesiyle aylık bazda yüzde 0,5 artış gösterirken, söz konusu verideki
yükselişin ivme kaybederek 5'inci ayda da sürmesi dikkat çekti. Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fabrika siparişlerine ilişkin Eylül
ayı geçici verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede yurt içinde üretilen ürünler için siparişler, Eylül'de bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 yükseldi.
Fabrika siparişleri geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 1,9 geriledi. Fabrika siparişlerine ilişkin piyasa beklentisi, aylık bazda yüzde 1,5
artması yönündeydi.
Yabancının hisse senedi stoku 11 yıl sonra ilk kez 20 milyar doların altında. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre
yabancıların hisse senedi stoku 30 Ekim haftası itibariyle 19,3 milyar dolara indi. Böylelikle yabancıların hisse senedi stoku 2009 Mart
ayından bu yana ilk kez 20 milyar doların altına indi. Yabancı yatırımcılar 30 Ekim haftasında 69,3 milyon dolarlık devlet iç borçlanma
senedi, 116,6 milyon dolarlık hisse senedi satışı yaptı. Böylelikle yılbaşından bu yana yabancıların menkul kıymet satışı 13,4 milyar dolar
olarak gerçekleşti.

6 Kasım 2020
Günün Gelişmeleri:
XU100 endeksi haftanın dördüncü işlem
gününü %1.06 yükselişle 1.180,02
seviyesinde tamamladı. 24.2 milyar TL
işlem hacminin gerçekleştiği günde
bankacılık endeksi %0.18 yükselirken,
sanayi endeksi ise %1.25 değer kazandı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan ve gün içerisinde de bu yükseliş seyrini sürdüren
endeks günü artıda noktaladı. Endekste yükselişin halinde 1.190 ve 1.197
direnç seviyeleri test edilebilir. Direnç seviyelerinden gelebilecek olası
satışlarla geri çekilme görmemiz durumunda ise 1.174 ve 1.168 destek
seviyelerini takip edeceğiz.
Destekler: 1.174 / 1.168 / 1.160
Dirençler: 1.190 / 1.197 / 1.206

Endekste pozitif görünüm sürüyor. Hafta
başından beri yükseliş hareketi içerisinde
olan BIST 100 endeksinde pozitif seyir
dünde devam etti. Özellikle ABD
borsalarındaki pozitif görünüme eşlik
eden
endekste
ABD
başkanlık
seçimlerinin sona ermesi sonrasında
artan risk iştahı etkisini sürdürürken
endekste yükseliş haftanın son işlem
gününde de devam edebilir. Dünya
genelinde korona virüs salgınına karşı
yeni önlem ve kısıtlamalar alınmaya
devam ederken haftanın son işlem
gününde korona virüs haberleri başta
olmak üzere piyasaları etkileyebilecek
haber akışlarını ve bu haberlerin
fiyatlamalar üzerindeki etkilerini izlemeyi
sürdüreceğiz.
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Günün Gelişmeleri
Aralık ayı vadeli endeks 30 kontratı
haftanın dördüncü işlem gününü %0.39
yükselişle
1.295,50
seviyesinde
tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan ve gün içerisinde alıcılı seyreden kontrat günü
artıda noktaladı. Kontratta yükseliş hareketinin sürmesi halinde 1.302 ve
1.308 direnç seviyelerini takip edeceğiz. Satış baskısının artması ve geri
çekilmeler görmemiz durumunda ise kontratta 1.287 ve 1.280 destek
seviyeleri test edilebilir.
Destekler: 1.287 / 1.280 / 1.272
Dirençler: 1.302 / 1.308 / 1.315

Kontratta pozitif görünüm sürüyor. Hafta
başından
beri
yükseliş
hareketi
içerisinde olan yakın vadeli endeks
kontratında pozitif seyir dünde devam
etti. Özellikle ABD borsalarındaki pozitif
görünüme eşlik eden kontratta ABD
başkanlık seçimlerinin sona ermesi
sonrasında artan risk iştahı etkisini
sürürken dünya genelinde korona virüs
salgınına
karşı
yeni
önlem ve
kısıtlamalar da alınmaya devam ediyor.
Haftanın son işlem gününde korona virüs
haberleri başta olmak üzere piyasaları
etkileyebilecek haber akışlarını ve bu
tassgggdgdgdgdg30
haberlerin
fiyatlamalar
üzerindeki
etkilerini izlemeyi sürdüreceğiz.
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Günün Gelişmeleri:
Kasım ayı vadeli USDTRY kontratı
haftanın dördüncü işlem gününü %0.24
düşüşle 8.4977 seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yatay başlayan kontrat gün içerisinde dalgalı bir seyir izledi ve günü
ekside noktaladı. Kontratta yukarı yönlü trendin devam etmesi
durumunda 8.5250 ve 8.55 direnç seviyelerini takip edeceğiz. Olası geri
çekilmeler yaşanması durumunda ise 8.4750 ve 8.45 destek seviyeleri
söz konusu olabilir.
Destekler: 8.4750 / 8.4500 / 8.4350

Kur dalgalı seyrini sürdürüyor. ABD
2020 oy sayım
başkanlık seçimlerinde
işlemleri devam ederken önceki gün
ABD’de açıklanan özel sektör tarım dışı
istihdam verisinin piyasa beklentisi olan
650 binin altında kalarak 365 bin artış
göstermesi dolara küresel bazda değer
kaybettirdiği izlendi. Doların küresel
bazda değer kaybına ek olarak devam
eden korona virüs endişeleri güvenli
liman arayışlarını artırırken TL’nin zayıf
görüntüsü de sürüyor. Haftanın son
işlem gününde ABD'de başkanlık seçimi
sonuçları ve korona virüs haberleri
başta
olmak
üzere
piyasaları
etkileyebilecek haber akışlarını ve bu
haberlerin
fiyatlamalar
üzerindeki
etkilerini izlemeyi sürdüreceğiz.

Dirençler: 8.5250 / 8.5500 / 8.5800
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Günün Gelişmeleri:
Aralık ayı vadeli Altın kontratı, haftanın
dördüncü işlem gününü %2.38 yükselişle
1.952 seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan kontrat gün içerisinde bu yükselişini korumayı
başardı ve günü artıda noktaladı. Kontratta yukarı yönlü trendin devam
etmesi durumunda 1957 ve 1962 direnç seviyelerini takip edeceğiz. Olası
geri çekilmeler yaşanması durumunda ise 1943 ve 1932 destek seviyeleri
söz konusu olabilir.
Destekler: 1943 / 1932 / 1925
Dirençler: 1957 / 1962 / 1970

Geçtiğimiz gün artan güvenli liman talebi
değerli metalde aşağı yönlü hareketleri
sınırlandırırken, ABD’de gerçekleşecek
seçimlerden dolayı meydana gelen
belirsizlik ile birlikte Ons Altın’da yukarı
yönlü sınırlı hareketlerin devam ettiği
takip
edilmişti.
Dikkatler
ABD
seçimlerinde açılan oylar üzerinde
olmayı sürdürürken, Dolar’ın gün
içerisnde değer kaybetmesi Ons Altın’a
destekledi. Piyasalar üzerinde devam
eden korona virüs endişeleri ve alınan
karantina önlemleri değerli metalde aşağı
yönlü hareketleri sınırlandıran unsurlar
olarak karşımıza çıkmayı sürdürürken
haftanın son işlem gününde ABD'de
başkanlık
seçimi
sonuçlarını
ve
piyasaları etkileyebilecek haber akışlarını
yakından izlemeyi sürdüreceğiz.
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ASUZU: 3Ç20 bilançosunda 4 milyon TL net zarar açıkladı.
ULKER: 3Ç20 bilançosunda 323 milyon TL net kar açıkladı.
KCHOL: 3Ç20 bilançosunda 2.3 milyar TL net kar açıkladı.
ALBRK: 3Ç20 bilançosunda 75 milyon TL net kar açıkladı.
ZOREN: 3Ç20 bilançosunda 34 milyon TL net kar açıkladı.
NETAS: 3Ç20 bilançosunda 26 milyon TL net zarar açıkladı.
KERVT: 3Ç20 bilançosunda 66 milyon TL net kar açıkladı.
AKSEN: 3Ç20 bilançosunda 133 milyon TL net kar açıkladı.
AEFES: 3Ç20 bilançosunda 460 milyon TL net kar açıkladı.

EGEEN paylarında 06/11/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 20/11/2020 tarihli işlemlere (seans
sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.
MPARK: 3Ç20 bilançosunda 4.2 milyon TL net zarar açıkladı.
KFEIN: 3Ç20 bilançosunda 6 milyon TL net kar açıkladı.
SMART: 3Ç20 bilançosunda 942 bin TL net kar açıkladı.

