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PİYASALARDA TRUMP’IN SAĞLIK DURUMU FİYATLAMASI DEVAM EDECEK mi?
Bugün gözlerimiz saat 10:00’da açıklanacak olan yurt içi enflasyon verisinde olacak. Eylül ayı içerisinde TCMB’den gelen faiz artırımı
kararı sonrasında bugün açıklanacak olan enflasyon rakamı ekonomideki normalleşme adına oldukça önemli. Piyasa beklentisi
enflasyonun aylık bazda %1,35, yıllık bazda ise %12,13 oranında artması yönünde.
Trump'ın korona virüse yakalanması "korku endeksi"ni sıçrattı. Trump'ın Kovid-19'a yakalanmasının yaklaşan başkanlık seçimlerine
yönelik belirsizliği daha da artırması zaten volatil olan hisse senedi piyasasında hareketliliği artırdı. Öte yandan yeni tip korona virüs
(Kovid-19) tedavisi gördüğü Walter Reed Askeri Hastanesi'ndeki odasından çekilmiş bir video mesajı yayınlayan ABD Başkanı Donald
Trump, sağlığının iyiye gittiğini ve kendisine geçmiş olsun dileğini ileten herkese çok teşekkür ettiğini belirtti. Trump, "Buraya geldiğimde
çok iyi hissetmiyordum, şu anda çok daha iyi hissediyorum. Beni geri döndürmek için herkes çok çalışıyor, sanıyorum yakında geri
döneceğim." ifadelerini kullandı.
ABD Temsilciler Meclisi Sözcüsü Nancy Pelosi, Trump'ın Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının olası etkilerini değerlendirdi. ABD
Temsilciler Meclisi Sözcüsü Nancy Pelosi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kovid-19 tanısının teşvik paketine ilişkin görüşmeler üzerindeki
etkilerine işaret ederek, "Bu gibi durumlar dinamiği değiştirir" dedi. Pelosi, MSNBC'ye verdiği mülakatta, koronavirüs destek paketi
konusuna ilişkin, "Anlaşmaya varmak istiyoruz" şeklinde konuştu. Peolosi, "Biz kanun yapıcılarız, bir yolunu bulacağız" dedi ve
anlaşmaya varılması konusunda "iyimser" olduğunu sözlerine ekledi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, gelecek hafta Türkiye'yi ve Yunanistan'ı ziyaret edecek. NATO'dan yapılan açıklamaya göre,
Stoltenberg bugün Ankara'da, yarın Atina'da olacak. Stoltenberg, Ankara'daki temasları sırasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve
diğer üst düzey yetkililerle görüşmeler yapacak. Daha sonra Atina'ya geçecek olan Stoltenberg, Yunanistan Başbakanı Kiryakos
Miçotakis, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve Savunma Bakanı Nikos Panagiotopulos ile görüşecek.
Öte yandan Yunanistan, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin sorumluluk sahasında olan bölgede 2 NAVTEX ilan etti. Türkiye, Ege ve Doğu
Akdeniz'deki sorunların diyalog ile çözülmesine yönelik gerekli adımları atarken, Yunanistan atış eğitimleri maksadıyla Türkiye'nin
sorumluluk sahasında geniş bir alanı kapsayan 2 yeni NAVTEX yayımladı. Bunun üzerine Türkiye de ilan edilen sahaların Antalya
NAVTEX İstasyonu sorumluluk sahasında olduğunu belirterek, bu NAVTEX ilanlarını kendisi tekrar yayınladı.
ABD'de tarım dışı istihdam Eylül ayında 661,000 ile beklenenden daha az arttı, işsizlik oranı % 7.9'a geriledi. ABD'de tarım dışı istihdam
Eylül ayında önceki ayın neredeyse yarısı kadar artış gösterdi ve beklentinin altında kaldı. Bu durum, birçok Amerikalının ve Amerikan
işletmesinin Kovid-19 aşısı ya da yeni devlet desteği olmamasından dolayı zorlanması ile birlikte, ekonomik toparlanmanın zayıflamakta
olduğunu gösteriyor.
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Günün Gelişmeleri:
XU100 endeksi haftanın son işlem gününü
%0.13 yükselişle 1.145,03 seviyesinde
tamamladı. 20.2 milyar TL işlem hacminin
gerçekleştiği günde bankacılık endeksi
%0.30 düşerken, sanayi endeksi ise %0.42
değer kazandı.

Teknik Analiz:
Güne düşüşle başlayan endeks gün içerisinde de pozitif seyretti ve günü artıda
noktaladı. Endekste yükseliş hareketinin sürmesi halinde 1.150 ve 1.158
direnç seviyelerini takip edeceğiz. Geçtiğimiz Ağustos ayında olduğu direnç
seviyelerinden yaşanabilecek olası geri çekilmelerde ise 1.140 ve 1.132
destek seviyeleri test edilebilir.
Destekler: 1.140 / 1.132 / 1.125
Dirençler: 1.150 / 1.158 / 1.162

Endeks haftayı küresel borsalara göre pozitif
ayrışarak kapadı. Haftanın son işlem
gününe ABD başkanı Trump'ın Kovid-19
testinin pozitif çıktığı haberiyle geri çekilme
ile başlayan BIST 100 endeksi, gün
içerisinde yurt dışı borsalara göre pozitif
ayrışmayı başardı. Gün içerisinde 1.137
seviyelerine kadar geri çekilen sonrasında
gelen tepki alımları ile Perşembe günü test
ettiği 1.150 direncini Cuma günü de test etti.
Haftanın ilk işlem gününde yurt içinde
açıklanacak olan enflasyon verisi endekste
oynaklığı artırabileceği gibi özellikle Kovid19 testi pozitif çıkan ABD başkanı Trump’ın
sağlık durumu ile gelişmleri yakından
izlemeyi sürdüreceğiz. Öye yandan devam
eden
korona
virüs
endişelerinin
piyasalardaki fiyatlamalar üzerindeki etkisini
izlemeyi sürdüreceğiz.
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Günün Gelişmeleri
Ekim ayı vadeli endeks 30 kontratı haftanın
son işlem gününü %0.49 yükselişle
1.286,50 seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne düşüşle başlayan kontrat gün içerisinde pozitif seyretti ve günü artıda
noktaladı. Kontratta yükseliş hareketinin sürmesi halinde 1.292 ve 1.300
direnç seviyelerini takip edeceğiz. Satış baskısının artması ve geri çekilmeler
görmemiz durumunda ise kontratta 1.280 ve 1272 destek seviyeleri test
edilebilir.
Destekler: 1.280 / 1.272 / 1.265
Dirençler: 1.292 / 1.300 / 1.310

Spot piyasa olduğu gibi haftanın son işlem
gününe düşüşle başlayan kontrat günün
devamında ise pozitif ayrışmayı başardı.
Kontratta bankacılık hisseleri öncülüğünde
başlayan yükseliş trendi vadenin son ayına
girerken de sürüyor. Kontratta yükseliş
hareketinin sürmesi için direnç seviyeleri
üzerinde kalıcılık görmemiz gerekirken
gerek yurt dışı borsalardaki satışlar
gerekse de ülkemizin yüksek olan jeopolitik
riski geri çekilmelere neden olabiliyor.
Özellikle Kovid-19 testi pozitif çıkan ABD
başkanı Trump’ın sağlık durumu ile
gelişmleri yakından izlemeyi sürdüreceğiz.
Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki
gerilime ek olarak Doğu Akdeniz’le ilgili
haber akışını yakından takip etmeyi
sürdürürken bu haberlerin piyasalardaki
fiyatlamalar
üzerindeki
etkisini
de
izleyeceğiz.
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Günün Gelişmeleri:
Ekim ayı vadeli USDTRY kontratı haftanın
son işlem gününü %0.15 yükselişle
7.7959 seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan kontrat gün içerisinde genellikle yatay bir seyir
izlese de günü azda olsa artıda noktaladı. Kontratta tepki alımlarının sürmesi
halinde 7.8250 ve 7.85 direnç seviyelerini takip edeceğiz. Satış baskısının
artması ve geri çekilmeler görmemiz durumunda ise kontratta 7.7750 ve 7.75
destek seviyeleri test edilebilir.
Destekler: 7.7750 / 7.7500 / 7.7200
Dirençler: 7.8250 / 7.8500 / 7.8750

Kur, Trump etkisiyle hafif yükseldi.
Geçtiğimiz Cuma günü ABD başkanı
Trump’ın Twitter üzerinden yaptığı
açıklamada eşi ile birlikte Kovid-19
testlerinin pozitif çıktığını ve karantina
sürecine başlayacaklarını duyurmasının
ardından riskli varlıklara gelen satış
dolar/TL kurunu da etkiledi. Güne 7.75 TL
üzerinde başlayan kur günün devamında
gelen
alımlarla
haftayı
yükselişle
noktaladı. Haftanın ilk işlem gününde
çıkan ABD başkanı Trump’ın sağlık
durumu ile gelişmleri yakından izlemeyi
sürdüreceğiz. Öte yandan yine Cuma
ABD’de açıklanan tarım dışı istihdam
verisi piyasa beklentisinin altında artarken
işsizlik oranı ise % 7.9'a geriledi. Bugün
açıklanacak olan yurt içi enflasyon verisi
kontratta oynaklığı artırabilir.
Haftanın ilk işlem gününde piyasalarda
oluşan fiyatlamaları yakından takip etmeyi
sürdüreceğiz.
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Günün Gelişmeleri:
Ekim ayı vadeli Altın kontratı, haftanın son
işlem gününü %0.06 düşüşle 1907,30
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 1895 ve 1887 destek seviyeleri test edilebilir. Kontratta tepki alımlarının
sürmesi halinde ise 1912 ve 1920 direnç seviyelerini takip edeceğiz.
Destekler: 1895 / 1887 / 1875
Dirençler: 1912 / 1920 / 1927

Geçtiğimiz hafta ABD'de açıklanan işsizlik
başvuruları ve ekonomik genişlemenin
sürdüğünü işaret eden ISM imalat PMI
endeksi takip edilirken, yatırımcıların ABD
teşvik
paketi
görüşmelerine
odaklanmasının
Dolar
üzerinde
oluşturduğu baskılar sonucu Ons Altın'da
yönlü hareketler izlenmişti. Haftanın son
işlem günün erken saatlerde, ABD
Başkanı Trump, kendisi ve eşi Melania
Trump'ın Kovid-19 testlerinin pozitif
çıktığını açıklamanın ardından güne kayıp
ile başlayan değerli metalin, risk iştahında
gözlenen gerileme sonrası kayıplarını geri
aldığı gözlendi.
Haftanın ilk işlem gününde çıkan ABD
başkanı Trump’ın sağlık durumu ile
gelişmleri
yakından
izlemeyi
sürdüreceğiz.
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RTALB: 02/10/2020 tarihinde Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından SARS- Cov-2 (2019-nCov) RT-q
PCR Tespit Kitinin temini hususunda akdedilen Sağlık Market Tıbbi Malzeme Çerçeve Anlaşması kapsamında,
firmamıza yeniden 500.000 adet ürün siparişi verilmiştir.
KAPLM payları 05/10/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 19/10/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar
tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir.
METRO: 3Ç20’de 72 milyon TL net kar açıkladı.

