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SALGIN ETKİSİYLE KÜRESEL BORSALARDA SATIŞLAR HIZLANDI
BIST 100 endeksi, yüzde 3,88 düşüşle günü 1.144 puandan tamamlarken sektör endeksleri arasında en çok gerileyen yüzde 9,06 ile
finansal kiralama, faktoring oldu. Bankacılık endeksi yüzde 4,23 ve holding endeksi yüzde 5,77 değer kaybetti. Analistler, yeni tip korona
virüs vaka sayıları, ülkelerin aldığı tedbirler, ABD'deki teşvik paketi görüşmeleri ve seçim süreci ile jeopolitik gelişmelerin gündemin
odağındaki yerini koruduğunu söyledi.
Fransa Ticaret Bakanı Frank Riester, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın boykot çağrısının ardından yaptığı değerlendirmelerde
Fransa'nın Türkiye'ye bir boykot misillemesi yapmayı planlamadığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransa mallarına
yönelik boykot çıkışının ardından Fransa'nın ticarette en yetkili ismi boykota karşılık planlamadıklarını belirtti. RTL Radyosu'na konuşan
Fransa Ticaret Bakanı Frank Riester, Fransa'nın boykot ile ilgili bir misilleme planlamadığını ve Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile
ilişkileri ve görüşmeleri sürdüreceklerini söyledi.
Türkiye ve Yunanistan'dan karşılıklı NAVTEX iptalleri geldi. Anadolu Ajansı'na konuşan güvenlik kaynaklarına göre Yunanistan'ın 29
Ekim'i, Türkiye'nin ise 28 Ekim'i kapsayacak şekilde ilan ettiği NAVTEX'leri iptal ettiğini açıkladı. Güvenlik kaynakları, Türkiye’nin Doğu
Akdeniz ve Ege'deki sorunların diyalogla çözümünden yana olduğunu göstermek için Akdeniz’de daha önce planlanan atışlı eğitimlere
ilişkin ilan ettiği NAVTEX'i de bir defaya mahsus olmak üzere iptal ettiğini bildirdi.
Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki ticaret görüşmelerinin Londra'da devam edeceği belirtilirken bu gelişme ile anlaşmanın
gerçekleşeceğine yönelik umutlar arttı. Avrupa Birliği Baş Müzakerecisi Michael Barnier Pazartesi günü Brüksel'de görüşmelere
başlamadan önce, Pazar günü Londra'dan ayrılacaktı, fakat Barnier 28 Ekim'e kadar sürecek görüşmeler için Londra'da kalacak.
Kaynaklar müzakerelerin Perşembe gününden itibaren Brüksel'de devam edeceğini bildirerek ve lojistik gelişmelerin görüşme sürecinin
durumuna dair bir şey yansıtmadığını ekledi. Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık'ın Kasım ortasına dek sürmesi planlanan görüşmelerin
yoğun aşamasına geçiş yaptıkları bildiriliyor.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Aktif Rasyosu (AR) hesaplanmasında güncelleme yaptığını duyurdu. Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Aktif Rasyosu hesaplanmasına ilişkin kurul kararını internet sitesinde yayımladı. BDDk
tarafından yapılan açıklamada, "Daha önceki kurul kararlarında yer alan açıklamalara ilave olarak, 1 Kasım 2020'den itibaren, yurt içi
bankaların yurt içindeki diğer bankalara kullandırdıkları 1 yıldan uzun vadeli yabancı para kredilerin, doğrudan kullandırılmış olan kredi
tutarı nispetinde ve sendikasyon kredilerinin krediyi kullandıran bankanın sendikasyondaki payı nispetinde AR'ın pay kısmında yer verilen
"krediler" kalemine, kullandırım anındaki orijinal vadelerinin dikkate alınması suretiyle, 1,00 katsayısı ile dahil edilmesine karar verildi"
ifadelerine yer verildi.
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Günün Gelişmeleri:
XU100 endeksi haftanın ilk işlem gününü
%3.88 düşüşle 1.144,45 seviyesinde
tamamladı. 25.9 milyar TL işlem hacminin
gerçekleştiği günde bankacılık endeksi
%4.23 düşerken, sanayi endeksi ise %4.30
değer kaybetti.

Teknik Analiz:
Güne düşüşle başlayan ve gün içerisinde satıcılı bir seyir izleyen endeks günü
ekside noktaladı. Endekste satış baskısının sürmesi halinde 1.137 ve 1.130
destek seviyeleri söz konusu olabilir. Yaşanılan geri çekilme sonrasında ise
endekste tepki alımları görmemiz durumunda ise 1.150 ve 1.156 direnç
seviyelerini takip edeceğiz.
Destekler: 1.137 / 1.130 / 1.225

Endekste satıcılı seyir devam ediyor.
Geçtiğimiz hafta Perşembe günü TCMB’nin
sürpriz diyebileceğimiz şekilde politika
faizinde değişikliğe gitmemesinin ardından
BIST 100 endeksinde bankacılık hisseleri
öncülüğünde yaşanılan satışlar ve geri
çekilme haftanın ilk işlem gününde de
sürdü. Dünya genelinde artan korona virüs
vaka sayıları ile salgın endişeleri ABD ve
Asya piyasalarına da satışlara neden
olması endekste yaşanılan satışın bir diğer
nedeni olarak karşımıza çıkıyor. Haftanın
ikinci işlem gününde başta korona virüs
haberleri
olmak
üzere
piyasaları
etkileyebilecek haber akışlarını ve bu
haberlerin fiyatlamalar üzerindeki etkilerini
yakından izlemeyi sürdüreceğiz.

Dirençler: 1.150 / 1.156 / 1.162
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Günün Gelişmeleri
Ekim ayı vadeli endeks 30 kontratı
haftanın ilk işlem gününü %3.63 düşüşle
1.259,50 seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne düşüşle başlayan ve gün içerisinde satıcılı bir seyir izleyen kontrat günü
ekside noktaladı. Kontratta satış baskısının sürmesi halinde 1.250 ve 1.242
destek seviyeleri söz konusu olabilir. Yaşanılan geri çekilme sonrasında ise
kontratta tepki alımları görmemiz durumunda ise 1.265 ve 1.272 direnç
seviyelerini takip edeceğiz.
Destekler: 1.250 / 1.242 / 1.235
Dirençler: 1.265 / 1.272 / 1.280

Kontratta küresel borsalar ile birlikte
satıcılı seyir devam ediyor. Geçtiğimiz
hafta Perşembe günü TCMB’nin sürpriz
diyebileceğimiz şekilde politika faizinde
değişikliğe gitmemesinin ardından spot
piyasada olduğu gibi kontratta da
bankacılık
hisseleri
öncülüğünde
yaşanılan satışlar ve geri çekilme haftanın
ilk işlem gününde de sürdü. Dünya
genelinde artan korona virüs vaka sayıları
ile salgın endişeleri ABD ve Asya
piyasalarına da satışlara neden olması
kontratta yaşanılan satışın bir diğer
nedeni olarak karşımıza çıkıyor. Haftanın
ikinci işlem gününde başta korona virüs
haberleri
olmak
üzere
piyasaları
etkileyebilecek haber akışlarını ve bu
haberlerin
fiyatlamalar
üzerindeki
etkilerini yakından izlemeyi sürdüreceğiz.
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Günün Gelişmeleri:
Ekim ayı vadeli USDTRY kontratı haftanın
ilk işlem gününü %1.63 yükselişle 8.0935
seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan kontrat gün içerisinde de yükselişini sürdürdü ve
günü artıda noktaladı. Kontratta yukarı yönlü trendin devam etmesi
durumunda 8.12 ve 8.15 direnç seviyelerini takip edeceğiz. Olası geri
çekilmeler yaşanması durumunda ise 8.0750 ve 8.05 destek seviyeleri söz
konusu olabilir.

Kurda yükseliş hız kesmiyor. Geçtiğimiz
hafta Perşembe günü TCMB’nin sürpriz
diyebileceğimiz şekilde politika faizinde
değişikliğe gitmemesinin ardından 7.80 TL
seviyelerinden yükselişe geçen yakın
vadeli kontrat, haftanın ilk işlem gününde
de yükselişine devam etti. Küresel bazda
artan salgın endişelerine bağlı olarak
dolar endeksinde yaşanan yukarı yönlü
hareket
kontrattı
da
desteklemeyi
sürdürürken yaklaşan ABD başkanlık
seçimi öncesinde kontrattaki oynaklığı
devam ettiği görülebilir. Haftanın ikinci
işlem gününde piyasaları etkileyebilecek
haber akışlarını ve bu haberlerin
fiyatlamalar üzerindeki etkilerini yakından
izlemeyi sürdüreceğiz.

Destekler: 8.0750 / 8.0500 / 8.0200
Dirençler: 8.1200 / 8.1500 / 8.1800
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Günün Gelişmeleri:
Ekim ayı vadeli Altın kontratı, haftanın ilk
işlem gününü %0.11 yükselişle 1.903,40
seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yatay başlayan kontrat gün içerisinde yatay seyretti ve günü azda olsa
artıda noktaladı. Kontratta yukarı yönlü trendin devam etmesi durumunda
1910 ve 1918 direnç seviyelerini takip edeceğiz. Olası geri çekilmeler
yaşanması durumunda ise 1895 ve 1887 destek seviyeleri söz konusu
olabilir.
Destekler: 1895 / 1887 / 1875
Dirençler: 1910 / 1918 / 1925

Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde
açıklanan sektörel PMI endeksleri sonucu
meydana gelen iyimserlik sarı metal
üzerinde baskı oluştururken, gerçekleşen
son Trump – Biden canlı yayın tartışması
ve olası mali teşvik paketindeki gelişmeler
Ons Altın’da aşağı yönlü hareketleri
sınırlandırdığı takip edilmişti. Haftanın ilk
işlem gününde ise ABD’de beklenen teşvik
paketinde belirsizliklerin sürmesi Dolar’a
olan talebi desteklerken bu durum değerli
metalde satış baskısını artırıyor. Haftanın
ikinci işlem gününde başta korona virüs
haberleri
olmak
üzere
piyasaları
etkileyebilecek haber akışlarını ve bu
haberlerin fiyatlamalar üzerindeki etkilerini
yakından izlemeyi sürdüreceğiz.
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OTKAR: Şirketimiz, 4x4 ve 8x8 Taktik Tekerlekli Zırhlı araçlar ile bu araçların yedek parça ve eğitim hizmetleri
satışını kapsayan, yaklaşık 110 Milyon USD bedelli yeni bir ihracat sözleşmesi imzalamıştır.
YKBNK: 3Ç20 bilançosunda 1.85 milyar TL net kar açıkladı.
AKGRT: 3Ç20 bilançosunda 86 milyon TL net kar açıkladı.
KRSTL: Şirketimiz ile "Torku" markası ile Balıkesir tesislerimizde 70.000.000 adet 250 ml Alüminyum kutu
ambalajlarında gazlı meşrubat üretimine yönelik olarak, PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDA SAN.VE TİC.A.Ş.
ile 26/10/2020 tarihinde "Fason Üretim Protokolü" anlaşması imzalanmıştır. Anlaşma konusu ürünler müşteriye 20202021 yılı içerisinde teslim edilerek, tahsilatı gerçekleştirilecektir.
CEMTS: 3Ç20 bilançosunda 49.5 milyon TL net kar açıkladı.
FROTO: 3Ç20 bilançosunda 1.36 milyar TL net kar açıkladı.
TOASO: 3Ç20 bilançosunda 510 milyon TL net kar açıkladı.
ALGYO: 3Ç20 bilançosunda 111.5 milyon TL net kar açıkladı.
EUYO payında 27/10/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "Tek Fiyat İşlem Yöntemi", "Emir İptalinin, Emir Miktar
Azaltımının ve Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" ve "Piyasa Emri ile Piyasadan Limite Emir Girişinin
Kısıtlanması" önleyici tedbirler uygulanacaktır. Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 26/01/2021'dir.
TTRAK: 3Ç20 bilançosunda 200 milyon TL net kar açıkladı.
TATGD: 3Ç20 bilançosunda 13 milyon TL net kar açıkladı.
SISE: 3Ç20 bilançosunda 866 milyon TL net kar açıkladı.
HEKTS: 3Ç20 bilançosunda 47 milyon TL net kar açıkladı.

