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VAKA SAYILARINDAKİ ARTIŞ İLE RİSK İŞTAHI DÜŞÜK KALMAYA DEVAM EDİYOR
Almanya'da karantina geliyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel, korona virüs salgınında durumun çok ciddi olduğunu belirtti. Merkel,
virüsün yayılma hızının yüksek olduğunu ve katlanarak ilerlediğini ifade etti. Başbakan Merkel 2 Kasım'dan geçerli olmak üzere yeni
karantina önlemleri konusunda eyalet yönetimleriyle anlaştıklarını söyledi. Almanya’dan gelen bu açıklamalar sonrasında da Fransa, artan
korona virüs vakaları nedeniyle 30 Ekim itibariyle sokağa çıkma kısıtlaması kararı aldı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron iki haftalık süreçte
olumlu gelişmeler olması durumunda önlemlerin gözden geçirileceğini açıkladı.
Avrupa Merkez Bankası piyasa beklentilerine paralel olarak banka mevduat faizini -%0,5 seviyesinde tuttu. Banka, politika faizini %0,
marjinal fonlama faizini % 0,25 seviyesinde sabit bıraktı. Faiz karar metninde 1,35 trilyon euroluk pandemi acil alım programı altında
yapılacak alımlara devam edileceği vurgulandı. Varlık alım programı (APP) altında yapılan alımların da aylık 20 milyar euroluk limitle
devam edileceği açıklandı.
ABD 3. çeyrekte rekor büyüme kaydetti. ABD'de korona virüs salgının etkilerinin güçlü şekilde hissedildiği ve ekonomik açıdan en kötü
çeyrek olarak kaydedilen 2. çeyreği takiben ülkede 3. çeyrekte ekonomi yıllık bazda yüzde 33,1 ile rekor büyüme kaydetti. 3. çeyrekte
ABD ekonomisindeki büyümede, kişisel tüketim harcamaları, özel stok yatırımları, ihracat ve sabit yatırımlardaki artışın, federal hükümet
harcamaları ile yerel hükümet harcamalarındaki düşüşle kısmen dengelenmesi etkili oldu.
Japonya Merkez Bankası büyüme ve enflasyon beklentilerini düşürdü. Japonya Merkez Bankası (BoJ), faizlerde ve para politikasında
değişikliğe gitmezken, 2020 mali yılına ilişkin daralma beklentisini yüzde 4,7'den yüzde 5,5'e, enflasyon tahminini yüzde eksi 0,5'ten yüzde
eksi 0,6'ya çekti. BoJ'un para politikası toplantısında alınan kararlara göre banka, politika faizini değiştirmeyerek yüzde eksi 0,1'de bıraktı.
Söz konusu kararı 1'e karşı 8 oyla alan BoJ, sınırsız miktarda devlet tahvili ve yıllık 12 trilyon yen Borsa yatırım fonları (ETF) ile yıllık 180
milyar yen Japon gayrimenkul yatırım fonları (J-REIT) alımına devam edeceğini duyurdu.
TCMB enflasyon beklentisini yükseltti, sıkılaşmaya vurgu yaptı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal yılın son
enflasyon raporu sunumunda 2020 ve 2021 enflasyon beklentilerinin yukarı yönlü revize edildiğini açıkladı. Uysal toplantının soru-cevap
bölümünde bankanın sıkılaşma eğilimi içerisinde olduğunu, politika faizi dahil gerekli tüm adımların atılabileceğini belirtti. Önceki enflasyon
raporunda yüzde 8,9 olarak açıklanan enflasyon beklentisi yüzde 12,1'e çekildi. Böylelikle TCMB'nin 2020 enflasyon beklentisi Yeni
Ekonomi Programı'ndaki yüzde 10,5'lik gerçekleşme tahmini üzerinde gerçekleşti. Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın
sıkılaştırma eğiliminin etkisiyle ağırlıklı fonlama maliyeti yüzde 13 eşiğini aştı ve yaklaşık 10 ayın en yüksek seviyesi kaydedildi.
Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, Çin'le ilişkilerde istikrarın önemine işaret ederek “Karşılıklı ilişkilerde neyi savunmamız gerekirse
savunacağız. Çin ile ilişkilerde kararlılık oldukça önemli.” Dedi. Eylül ayında göreve gelen Başbakan Suga, Temsilciler Meclisinde (Şuugiin)
muhalefet temsilcilerinin sorularını cevapladı. Diplomasiden ekonomiye, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınından iç politikaya kadar
birçok konuda değerlendirmelerde bulunan Suga, daha önce açıkladığı “2050’ye kadar net sıfır karbon salınımı” hedefi için her türlü çabayı
sarf edeceğini söyledi.
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Günün Gelişmeleri:
XU100 endeksi haftanın dördüncü işlem
gününü
%2.22
düşüşle
1.126,99
seviyesinde tamamladı. 9.5 milyar TL
işlem hacminin gerçekleştiği günde
bankacılık endeksi %0.55 düşerken,
sanayi endeksi ise %1.92 değer kaybetti.

Teknik Analiz:
Güne düşüşle başlayan endeks gün içerisinde yaşadığı satışlarla sert geri
çekildi ve günü ekside noktaladı. Haftanın son işlem gününde endekste
tepki alımları görmemiz halinde 1.132 ve 1.138 direnç seviyelerini takip
edeceğiz. Satış baskısının yeniden artması halinde ise 1.120 ve 1.114
destek seviyeleri test edilebilir.
Destekler: 1.120 / 1.114 / 1.107
Dirençler: 1.132 / 1.138 / 1.145

Endekste
kayıplar
devam
ediyor.
Geçtiğimiz haftanın ortasında 1.220
puana kadar yükseldikten sonra yönünü
aşağı çeviren endeks, Salı günü tepki
alımları ile günü pozitif kapatsa da
Cumhuriyet Bayramı arifesindeki yarım
işlem gününde yüzde 2’nin üzerinde
değer kaybetti. Endekste bir günlük
aradan sonra yaşanılan sert satışlarda
yurt dışı borsalardaki negatif seyrin etkili
olduğu görüldü. Cumhuriyet Bayramı
nedeniyle dün kapalı olan borsada
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
Ekim ayı vadeli endeks 30 kontratı son
işlem gününü %2.38 düşüşle 1.238,25
seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne düşüşle başlayan kontrat gün içerisinde de düşüşünü sürdürdü ve
günü ekside noktaladı. Kontratta satış baskısının sürmesi halinde 1.232
ve 1.225 destek seviyeleri söz konusu olabilir. Yaşanılan sert geri
çekilme sonrasında kontratta tepki alımları görmemiz durumunda ise
1.245 ve 1.253 direnç seviyelerini takip edeceğiz.
Destekler: 1.232 / 1.225 / 1.218
Dirençler: 1.245 / 1.253 / 1.260

Vade sonuna geldiğimiz kontratta hafta
başından beri spot piyasada olduğu gibi
sert satışlar yaşanıyor. Kontratta
geçtiğimiz Salı günü tepki alımları ile
yükseliş görsek de Cumhuriyet Bayramı
arifesi nedeniyle yarım işlem günü olan
Çarşamba gününde yurt dışı borsalara
paralel sert satışlar yaşandı. Dün
Cumhuriyet Bayramı nedeniyle işlem
görmeyen kontratta 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:
Ekim ayı vadeli USDTRY kontratı son
işlem gününü %1.03 yükselişle 8.2610
seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan kontrat gün içerisinde de yükselişini sürdürdü
ve günü artıda noktaladı. Kontratta yukarı yönlü trendin devam etmesi
durumunda 8.2750 ve 8.30 direnç seviyelerini takip edeceğiz. Olası geri
çekilmeler yaşanması durumunda ise 8.25 ve 8.2250 destek seviyeleri
söz konusu olabilir.
Destekler: 8.2500 / 8.2250 / 8.2000
Dirençler: 8.2750 / 8.3000 / 8.3200

Vade sonu gelen kontrat, spot piyasaya
paralel
yükselişe 2020
devam
ediyor.
Geçtiğimiz hafta TCMB'den gelen sürpriz
faiz
kararı
sonrasında
7.80
TL
seviyelerinden
başladığı
yükselişini
beşinci işlem gününe taşıyarak günü
kapatan kontrat, dünkü Cumhuriyet
Bayramı tatilinden sonra son işlem
gününü yaşayacak. Dünya genelinde
artış göstermeye devam eden korona
virüs vaka sayıları ve salgın endişeleri
başkanlık seçimleri öncesinde dolara
küresel bazda değer kazandırırken dün
ABD’de açıklanan işsizlik haklarından
yararlanma başvuruları verisi 775 binlik
piyasa beklentisinin altında 751 bin olarak
açıklandı.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:
Ekim ayı vadeli Altın kontratı, son işlem
gününü %0.31 düşüşle 1.900,30
seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne düşüşle başlayan ve gün içerisinde satıcılı bir seyir izleyen kontrat
günü ekside noktaladı. Kontratta satış baskısının sürmesi ve geri
çekilmenin devam etmesi halinde 1895 ve 1887 destek seviyelerini takip
edeceğiz. Geri çekilme sonrasında ise tepki alımları görmemiz halinde ise
1907 ve 1912 direnç seviyeleri test edilebilir.
Destekler: 1895 / 1887 / 1880
Dirençler: 1907 / 1912 / 1920

Artan
salgın
endişeleri
Doları
yükseltirken
Ons
Altın’a
değer
kaybettirdi. Dünya genelinde artan
korona virüs endişeleri ve vaka sayıları
ülkelerin gevşetilen kısıtlamaları yeniden
uygulamalarına neden oluyor. Dün
Cumhuriyet Bayramı nedeniyle kontrat
işlem görmezken spot Ons Altın’da
yaşanılan
gerileme
dikkat
çekti.
Yaklaşan ABD başkanlık seçimleri
öncesinde dar bir bantta hareketini
sürdüren kontratta son vade gününde
geri çekilmeler görülebilir. 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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KLNMA, MEGAP, AGYO, DNISI, DZGYO, ESEN, KONYA ve TURGG payları 30/10/2020 tarihli işlemlerden
(seans başından) 13/11/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir.
JANTS: 3Ç20’de 52 milyon TL net kar açıkladı.
SEKFK: 3Ç20’de 1.4 milyon TL net kar açıkladı.
BNTAS: 3Ç20’de 10 milyon TL net kar açıkladı.
AKSUE: 3Ç20’de 6 milyon TL net zarar açıkladı.
TIRE: 3Ç20’de 10.4 milyon TL net kar açıkladı.
EGSER: 3Ç20’de 30.5 milyon TL net kar açıkladı.
KLNMA: 3Ç20’de 145 milyon TL net kar açıkladı.
SKBNK: 3Ç20’de 4 milyon TL net kar açıkladı.

