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KÜRESEL BORSALARDA TEPKİ ALIMLARI GELECEK mi?
Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Christine Lagarde, Euro Bölgesi'nde ekonomik toparlanmanın "belirsiz" aynı zamanda "eksik"
ve "dengesiz" kalmaya devam ettiğini belirterek, AMB'nin koronavirüs krizinden sonra bölgedeki sarsıntılı toparlanmayı daha fazla
parasal teşvikle desteklemeye hazır olmaya devam ettiğini söyledi. Lagarde, video konferans yöntemiyle Avrupa Parlamentosu’nun (AP)
Ekonomik ve Mali İşler Komitesi’nde “Parasal Diyalog” başlıklı oturumda konuştu. AMB Başkanı Lagarde, belirsizliğin yükseldiği mevcut
ortamda AMB Yönetim Konseyi'nin döviz kurundaki gelişmeler de dahil olmak üzere gelen verileri çok dikkatli bir şekilde
değerlendireceğini söyledi.
Yeni Ekonomi Programı (YEP) bugün saat 11:00'de İstanbul Ataşehir'de bulunan Hazine ve Maliye Bakanlığı yerleşkesinde Bakan Berat
Albayrak tarafından açıklanacak. Ekonomide gelecek üç yılın yol haritası niteliği taşıyan YEP ile 2021-2023 dönemine ilişkin enflasyon,
istihdam, büyüme, ihracat, cari açık gibi temel makro göstergeler belirlenmiş olacak. Genel ekonomik koşulların gerekleri doğrultusunda
hazırlıkları yürütülen programda, temel ekonomik büyüklükler yanında, makro politikalar, ilkeler ve hedefler de yer alacak. Program, özel
sektör için de öngörülebilirliği artıracak ve sektörel bazlı hedefleri belirleyecek. YEP'in açıklanmasıyla 2021 yılı merkezi yönetim bütçesine
ilişkin süreç de belli bir noktaya getirilecek.
İngiltere ve Avrupa Birliği arasında gelecek dönemin ticari ilişkilerini şekillendirecek görüşmeler için kritik hafta başlıyor. Birleşik Krallık
ve Avrupa Birliği (AB) arasında, bloğun Boris Johnson'ın geçtiğimiz yılın ayrılık anlaşmasını yeniden yazma girişiminden dolayı Brexit
anlaşmasının nasıl uygulanacağı konusundaki taleplerini katılaştırmasıyla Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği (AB) arasında Brexit
görüşmelerinin yapılacağı hafta başlıyor. Avrupa Birliği Baş Müzakerecisi Michael Barnier ve İngiliz mevkidaşı David Forst Salı günü
Brüksel'de yetkililerin bir anlaşmaya varılabileceği konusunda temkinli iyimser duruşları ile planlanmış görüşmelerin son turuna
başlayacaklar.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de ayrışma usullerinin ele alındığı görüşme
sürecinin devam ettiğini belirterek, "Bu mekanizmayı kurabilecek bir çözüm bulabilmemiz, altta yatan asıl sorunlar hakkındaki
görüşmelere imkan tanıyacak Almanya öncülüğündeki çabalara destek olabilir." dedi. Stoltenberg, üniversite öğrencilerinin sorularını
yanıtladığı bir internet etkinliğinde, Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de istenmeyen olayları ve kazaları engellemeyi
amaçlayan çatışmayı önleme mekanizması veya ayrıştırma usulleri kurulmasını hedefleyen teknik görüşmelerle ilgili soru üzerine, iki
NATO müttefiki arasındaki gerginlikten endişe duyduklarını söyledi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (BDDK) Aktif Rasyosu (AR) değeri 1 Ekim'den itibaren mevduat bankaları için yüzde
95'ten yüzde 90'a, katılım bankaları için yüzde 75'ten yüzde 70'e düşürüldü. BDDK'nın resmi internet sitesinde yer alan Kurul kararına
göre, bankalarca hesaplanan AR'nin her ay sonu itibarıyla o aya ilişkin aylık ortalaması mevduat bankaları için yüzde 95'ten yüzde 90'a
düşürüldü. Söz konusu değer, katılım bankaları için yüzde 75'ten yüzde 70'e indirildi.
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Günün Gelişmeleri:
XU100 endeksi haftanın ilk işlem gününü
%0.27 düşüşle 1.121,17 seviyesinde
tamamladı. 19.8 milyar TL işlem hacminin
gerçekleştiği günde bankacılık endeksi
%1.84 düşerken, sanayi endeksi ise %0.54
değer kazandı.

Teknik Analiz:
Güne yatay başlayan ve gün içerisinde dalgalı bir seyir izleyen endeks günü
azda olsa ekside noktaladı. Endekste satış baskısının sürmesi halinde 1.115
ve 1.109 destek seviyeleri söz konusu olabilir. Yaşanılan geri çekilme
sonrasında ise endekste tepki alımları görmemiz durumunda ise 1.125 ve
1.132 direnç seviyelerini takip edeceğiz.
Destekler: 1.115 / 1.109 / 1.102
Dirençler: 1.125 / 1.132 / 1.140

Geçtiğimiz hafta sürpriz diyebileceğimiz
şekilde TCMB'nin politika faizini 200 baz
puan artırarak faizi %8,25'ten %10,25'e
yükseltmesi ile bu karardan olumlu
etkilenen bankacılık hisselerinde ciddi
yükselişler görmüştük. TCMB'nin faiz
kararı sonrasında BDDK'dan gelen
normalleşme adımları da bankacılık
hisselerini ve BIST 100 endeksini olumlu
etkilerken endeks haftaya yurt dışı
borsalardaki pozitif görünüm ile yükselişle
başladı. Doğu Akdeniz'de süren gerilime ek
olarak Pazar günü Ermenistan ile
Azerbaycan arasında yaşanan sıcak
çatışma haberleri ve Türkiye'nin bu
bölgedeki
rolü
jeopolitik
riskimizi
artırmasıyla endekste satış baskısına
neden olabiliyor.
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Günün Gelişmeleri
Ekim ayı vadeli endeks 30 kontratı
haftanın ilk işlem gününü %0.77 düşüşle
1.253 seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan ve gün içerisinde satıcılı seyreden kontrat günü
ekside noktaladı. Kontratta yurtdışı borsalara paralel olarak satış baskısının
sürmesi halinde 1.248 ve 1.243 destek seviyelerini takip edeceğiz. Dün
yaşanılan satış dalgası sonrasında tepki alımları görmemiz durumunda ise
kontratta 1.260 ve 1.265 direnç seviyeleri söz konusu olabilir.
Destekler: 1.248 / 1.243 / 1.237
Dirençler: 1.260 / 1.265 / 1.272

Geçtiğimiz hafta merakla beklenilen
TCMB'nin faiz kararı sonrasında spot
piyasada olduğu gibi kontratta da banka
hisseleri öncülüğünde yükseliş yaşadık.
TCMB'nin
faiz
kararı
sonrasında
BDDK'dan gelen normalleşme adımları
da bankacılık hisselerini ve kontratı
olumlu etkilemeyi sürdürürken kontrat
haftaya yurt dışı borsalardaki pozitif
görünüm ile yükselişle başladı. Doğu
Akdeniz'de süren gerilime ek olarak Pazar
günü Ermenistan ile Azerbaycan arasında
yaşanan sıcak çatışma haberleri ve
Türkiye'nin bu bölgedeki rolü jeopolitik
riskimizi
artırarak
kontratta
satış
baskısına neden olabiliyor.
Haftanın ikinci işlem gününde piyasalarda
oluşan fiyatlamaları yakından takip etmeyi
sürdüreceğiz.
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Günün Gelişmeleri:
Eylül ayı vadeli USDTRY kontratı haftanın
ilk işlem gününü %1.84 yükselişle 7.7778
seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan kontrat gün içerisinde yükseliş seyrini korudu ve
günü artıda noktaladı. Kontratta yukarı yönlü hareketin devam etmesi
durumunda 7.80 ve 7.82 direnç seviyelerini takip edeceğiz. Olası geri
çekilmeler yaşanması durumunda ise 7.7550 ve 7.74 destek seviyeleri söz
konusu olabilir.

Vade sonu yaklaştıkça spot piyasaya
yakın hareket eden kontrat, geçtiğimiz
hafta TCMB'nin politika faizini 200 baz
puan artırarak faizi %8,25'ten %10,25'e
yükseltmesinin
ardından
7.70
TL
seviyelerinden hızlı bir şekilde 7.51 TL'ye
kadar geri çekilmişti. Geçtiğimiz gün
Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki
çatışma haberi ile kontrat haftanın ilk işlem
gününde yönünü tekrar yukarı çevirdi.
Asya piyasalarındaki açılışta 7.82 TL'yi
görerek tarihi zirvesini geliştiren kur,
günün devamında da alıcılı seyrini
sürdürdü. Haftanın ikinci işlem gününde
piyasalarda oluşan fiyatlamaları yakından
takip etmeyi sürdüreceğiz.

Destekler: 7.7550 / 7.7400 / 7.7200
Dirençler: 7.8000 / 7.8200 / 7.8450
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Günün Gelişmeleri:
Ekim ayı vadeli Altın kontratı, haftanın ilk
işlem gününü %1.01 yükselişle 1.883,95
seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan kontrat gün içerisinde yükseliş seyrini korudu ve
günü artıda noktaladı. Kontratta yukarı yönlü hareketin devam etmesi
durumunda 1887 ve 1895 direnç seviyelerini takip edeceğiz. Olası geri
çekilmeler yaşanması durumunda ise 1875 ve 1867 destek seviyeleri söz
konusu olabilir.
Destekler: 1875 / 1867 / 1860
Dirençler: 1887 / 1895 / 1905

Geçtiğimiz hafta ABD'de yeni bir mali
teşvik paketine ilişkin belirsizlik ve vaka
sayılarındaki
artışın
neden
olduğu
endişeler güvenli varlık talebi olarak Dolar'ı
desteklemesiyle değerli metalde aşağı
yönlü hareketler gözlenmişti. Haftanın ilk
işlem gününde ise Dolar endeksinde 94,40
- 94,60 seviyeleri arasında yatay seyir
devam ederken risk iştahındaki yukarı
yönlü hareketler sonucu oluşan satış
baskıları Ons Altın'da tekrar 100 günlük
hareketli ortalama seviyesi olan 1850
seviyesine doğru aşağı yönlü hareketlere
neden oldu. Günün devamında ise
kontratta tepki alımları ile yükselişle
gördük.
Veri takvimi açısından sakin olan haftanın
ikinci işlem gününde piyasalardaki haber
akışını ve bu haberlerin fiyatlamalar
üzerindeki etkilerini izlemeyi sürdüreceğiz.
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