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GÖZLER ABD TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİSİNDE
Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi performansında en hızlı ve güvenilir referans kabul edilen İstanbul Sanayi Odası
(İSO) Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) eylülde 52,8’e gerilemekle birlikte, yine de önceki aya göre sektörün faaliyet
koşullarında güçlü iyileşmenin sürdüğüne işaret etti. Böylece faaliyet koşulları son dört ay boyunca güçlenmiş oldu.
Euro Bölgesi'nde yakından izlenen bankalar arası borçlanma faizi, ekonomideki nakit fazlalığından dolayı rekor düşük seviyeye indi. ESTR
olarak bilinen Euro Bölgesi Kısa Vadeli Faizi, tanıtılmasının ardından ilk yıl dönümünün arifesinde, bir ay önceki en düşük seviyeyi kırarak
1.4 baz puan ekside yüzde 0.57 seviyesine geriledi. Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) TLTRO programı altında bankalara aşırı ucuz
kredi sağlamasıyla, Euro Bölgesi'nde çok fazla likidite mevcut. Bankalar, AMB'nin Haziran'da 1.3 trilyon euro sağlamasının ardından geçen
haftaki ikinci arzda 174.5 milyar euro borçlandı.
NATO, Türkiye ile Yunanistan arasında bir süredir devam eden görüşmelerin ardından Doğu Akdeniz konusunda ayrıştırma usullerine
ilişkin mekanizmanın kurulduğunu bildirdi. NATO'dan yapılan açıklamaya göre, Türk ve Yunan askeri heyetlerin NATO karargahında
yürüttüğü bir dizi teknik görüşmenin sonucunda ikili ayrıştırma usulleri mekanizması, Doğu Akdeniz'de istenmeyen olaylar ve kaza riskini
azaltmayı amaçlıyor.
Merkez Bankası verilerine göre, 25 Eylül ile biten hafta itibari ile Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri geçen hafta 739 milyon dolar
azalarak 42.4 milyar dolara gerilerken net uluslararası rezervleri ise 129.9 milyar TL oldu. Yine dün açıklanan merkez bankası verilerine
göre yurt içi yerleşiklerin Döviz mevduatı 25 Eylül ile biten işlem haftasında 391 milyon dolar azalarak 217.74 milyar dolar olurken yabancı
yatırımcılar geçen hafta net 14 milyon dolarlık menkul kıymet aldı.
ABD Merkez Bankası (Fed), bölgesel Fed şubeleri tarafından teminatlı ve teminatsız olarak verilen gün içi kredinin kullanılabilirliğini
artırmayı hedefleyen geçici uygulamaları 31 Mart 2021'ye kadar uzattı. Fed'den yapılan açıklamada, Fed şubelerince verilen gün içi
kredinin kullanılabilirliğini artırma amacıyla uygulanan geçici eylemlerde süre uzatımına gidildiği bildirildi.
Euro Bölgesi'nde işsizlik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin gevşemeye devam ettiği ağustos ayında yüzde 8,1 seviyesine çıktı.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin ağustos ayı işsizlik verilerini yayımladı. Buna göre, 19 üyeli Euro
Bölgesi'nde temmuzda yüzde 8 olan mevsimsellikten arındırılmış işsizlik, ağustosta yüzde 8,1'e yükseldi.
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta 837,000 ile beklenenden daha düşük çıktı. ABD'de geçen hafta daha az sayıda kişi ilk kez
işsizlik maaşından yararlanmak için başvuruda bulundu. Bu durum, iş gücü piyasasındaki toparlanmanın, işletmelerin artan korona virüs
vakalarının olumsuz etkileri ile uğraşmalarına karşın devam ettiğini işaret ediyor. Öte yandan ABD'de ISM imalat sektörü endeksi Eylül
ayında 55.4 ile beklenenin altında gerçekleşti.
Bu sabah erken saatlerde, ABD Başkanı Trump, kendisi ve eşi Melania Trump'ın Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.
Açıklamasında, "Bu gece First Lady ve benim Kovid-19 testimiz pozitif çıktı. Karantina ve iyileşme sürecine hemen başlayacağız. Bu
süreci beraberce atlatacağız." ifadelerini kullandı.
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Günün Gelişmeleri:
XU100 endeksi haftanın dördüncü işlem
gününü
%0.15
düşüşle
1.143,51
seviyesinde tamamladı. 22.6 milyar TL
işlem
hacminin
gerçekleştiği
günde
bankacılık endeksi %0.17 yükselirken,
sanayi endeksi ise %0.10 değer kaybetti.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan endeks, gün içerisinde dalgalı bir seyir izledi ve günü
azda olsa ekside noktaladı. Haftanın son işlem gününde endekste tepki
alımlarının sürmesi halinde 1.152 ve 1.160 direnç seviyelerini takip edeceğiz.
Geçtiğimiz haftaki gibi satış baskısının yeniden artması halinde ise 1.140 ve
1.132 destek seviyeleri test edilebilir.
Destekler: 1.140 / 1.132 / 1.125
Dirençler: 1.152 / 1.160 / 1.165

Endeks takibimizde olan 1.140 direnç
seviyesi üzerinde tutunmaya çalışıyor.
Geçtiğimiz hafta bankacılık hisseleri
önceliğinde başladığı yükselişine devam
eden BIST 100 endeksi dünde günün
genelinde pozitif seyrini sürdürdü. Önceki
gün Resmi Gazete'de yayımlanarak
yürürlüğe
giren
Cumhurbaşkanı
kararnamesi ile TL mevduatlarında ve
kambiyo işlemlerinde uygulanan BSMV
oranlarında yapılan vergi indirimi bankacılık
hisselerini öncülüğünde endeksi olumlu
etkilerken özellikle ABD vadelilerindeki
pozitif seyir de endeksteki yükselişi
destekliyor.
Haftanın son işlem gününde piyasalarda
oluşan fiyatlamaları yakından takip etmeyi
sürdüreceğiz.
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Günün Gelişmeleri
Ekim ayı vadeli endeks 30 kontratı haftanın
dördüncü işlem gününü %0.91 düşüşle
1.280,25 seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan kontrat, gün içerisinde dalgalı bir seyir izledi ve
günü ekside noktaladı. Kontratta yurtdışı borsalara paralel olarak yükselişin
sürmesi halinde 1.285 ve 1.292 direnç seviyelerini takip edeceğiz. Dün ki
yükseliş sonrasında olası geri çekilmeler yaşanması durumunda ise kontratta
1.275 ve 1.267 destek seviyeleri söz konusu olabilir.
Destekler: 1.275 / 1.267 / 1.260
Dirençler: 1.285 / 1.292 / 1.300

Spot piyasa olduğu gibi kontrat da
bankacılık hisseleri öncülüğünde yükselişe
geçti. Geçtiğimiz hafta TCMB’nin faiz
kararı sonrasında BDDK’dan gelen swap
ve aktif rasyosu hamlelerine ek olarak dün
Resmi
Gazete'de
yayımlanan
Cumhurbaşkanı kararnamesi ile TL
mevduatlarında ve kambiyo işlemlerinde
uygulanan BSMV oranlarında yapılan vergi
indirimi kontratı yükselten ana etkenler
oldu. Özellikle bankacılık hisselerinde
yaşanan yükselişler ön plana çıkarken
kontrat kritik direnç seviyelerine kadar
yükseldi.
Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki
gerilime ek olarak tassgggdgdgdgdg30
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
dördüncü işlem gününü %0.15 yükselişle
7.7781 seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne düşüşle başlayan kontrat gün içerisinde yaşadığı geri çekilme
sonrasında gelen tepki alımları ile günü artıda noktaladı. Kontratta yaşanılan
geri çekilme sonrasında tepki alımlarının sürmesi halinde 7.80 ve 7.8250
direnç seviyeleri söz konusu olabilir. Haftanın son işlem gününde kontratta
satış baskısının yeniden artması halinde ise 7.75 ve 7.7250 destek
seviyelerini takip edeceğiz.
Destekler: 7.7500 / 7.7250 / 7.7000
Dirençler: 7.8000 / 7.8250 / 7.8400

Ermenistan-Azerbaycan arasındaki sıcak
çatışma haberleri ile
artan jeopolitik
2020
riskimize bağlı olarak Salı günü itibariyle
tarihi zirvesini 7.85 TL’ye çıkaran dolar/TL
kurunun, önceki gün yürürlüğe giren
Cumhurbaşkanı kararnamesi ile TL
mevduatlarında ve kambiyo işlemlerinde
uygulanan BSMV oranlarında yapılan
vergi indirimi sonrasında yönünü aşağı
çevirdiği takip edildi. Dün güne Türk
Lirası’nın değer kazanımı ile başlayan
kontrat 7.65 TL seviyelerini test etse de
sonrasında gelen tepki alımları ile 7.80
TL’nin seviyesinin üzerini test etti. Dün
ABD’de açıklanan işsizlik haklarından
yararlanma başvuruları verisi beklentilerin
altında kalmasına rağmen kontratta yukarı
yönlü hareketin devam ettiğini izledik.
Haftanın son işlem gününde piyasalarda
oluşan fiyatlamaları yakından takip etmeyi
sürdüreceğiz.
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Günün Gelişmeleri:
Ekim ayı vadeli Altın kontratı, haftanın
dördüncü işlem gününü %0.47 yükselişle
1908,35 seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan ve gün içerisinde de alıcılı bir seyir izleyen kontrat
günü artıda noktaladı. Kontratta satış baskısı oluşması ile birlikte geri
çekilmeler görmemiz halinde 1902 ve 1895 destek seviyelerini takip edeceğiz.
Tepki alımlarının sürmesi halinde ise 1915 ve 1923 direnç seviyeleri test
edilebilir.
Destekler: 1902 / 1895 / 1887
Dirençler: 1915 / 1923 / 1932

ABD'deki ilk başkanlık münazarasının
ardından Dolar'ın birçok para birimi
karşısında değer kazanması ve Asya
ekonomilerinde açıklanan veriler ekonomik
iyileşmeyi işaret etmesi değerli metal
üzerinde zaman zaman satış baskılarını
yoğunlaşmasına neden olduğu görülmüştü.
Dün ise ABD’de açıklanan işsizlik
haklarından yararlanma başvuruları verisi
beklentilerin
altında
kalırken
Dolar
tarafındaki zayıf görünüm ve yatırımcıların
ABD
teşvik
paketi
görüşmelerine
odaklanması değerli metale olan talebi
desteklemeye devam ediyor. Bugün
ABD’de açıklanacak tarım dışı istihdam veri
setine bağlı olarak kontratta oynaklık
artabileceği gibi haftanın son işlem
gününde piyasalarda oluşan fiyatlamaları
yakından takip etmeyi sürdüreceğiz.
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AVOD ve ISGSY payında 02/10/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağına" ilave olarak
"Kredili İşlem Yasağı" ve "Brüt Takas" önleyici tedbirleri uygulanacaktır. Tedbirlerin uygulanacağı son tarih
30/10/2020'dir.
TKURU: Sermaye Piyasası Kurulunun 30.09.2020 tarihli sermaye artırımı başvurusunun reddi kararının
değerlendirilmesi neticesinde, şirketimiz Yönetim Kurulunun 01.10.2020 tarihli kararı ile, bu aşamada yeni bir
sermaye artırımı kararı alınmamasına karar verilmiştir.
TUCLK paylarında 02/10/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 16/10/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna)
kadar brüt takas uygulanacaktır.

