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VİRÜSE KARŞI TEDAVİ UMUTLARI RİSK İŞTAHINI YÜKSEK TUTUYOR..
Avrupa Birliği 15 üyesine 81 milyar euro destek verilmesini teklif etti. AB Komisyonu, salgın nedeniyle hazırlanan "SURE" adlı istihdam
korunma programı kapsamında talepte bulanan 15 üye ülkeye mali destek sağlanması için AB Konseyi'ne teklif sunulduğunu açıkladı.
Kovid-19 nedeniyle hazırlanan istihdam destekleme programına göre, üye ülkeler AB Komisyonuna ekonomilerinin boyutlarına göre
toplam 25 milyar euroluk kredi teminatı verecek. Söz konusu teminatla, AB Komisyonu sermaye piyasalarından 100 milyar euroluk
kaynak toplayacak. Bu fonla, AB Komisyonu üye ülkelere kısa süreli çalışma programları ve ücret destek programlarında kullanılmak
üzere uygun koşullu kredi sağlayacak.
Alman Hükümet Sözcüsü Seibert: Doğu Akdeniz’de istikrara ihtiyacımız var. Seibert, Berlin’de düzenlenen basın toplantısında,
Almanya’nın Doğu Akdeniz konusunda Yunanistan ve Türkiye ile görüşmeleri sürdürmesinin önemli olduğunu söyledi. "Doğu Akdeniz,
gerilime değil istikrara ihtiyaç duyduğumuz bir bölgedir." diyen Seibert, bundan dolayı Alman hükümetinin Türkiye ile Yunanistan arasında
doğrudan görüşmelerin olması ve ihtilaflı konuların burada ele alınması için çaba sarf ettiğini kaydetti. Toplantıya katılan Almanya
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christofer Burger de Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ın bugün Atina ve Ankara’yı ziyaret ederek görüşmeler
yapacağını aktardı.
Japonya'nın en büyük bankası, küçük şirketlerin ve hastanelerin Kovid-19 sürecini atlatmalarına yardımcı olmak için bireysel
yatırımcılardan kaynak toplamayı planlıyor. Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.'in sözcüsü Isama Murofushi'ye göre banka bireysel
yatırımcılardan gelen talep üzerine Eylül'de toplam 150 milyar yen (1.42 milyar dolar) tutarında sürdürülebilirlik tahvilleri ihraç etmeyi
hedefliyor. Pandemiyle birlikte hükümetler, şirketler ve diğer kurumların pandemiyi atlatabilmelerine yardımcı olmayı hedefleyen
tahvillerde küresel satış artış kaydetti.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, bazı Alman bankalarının “ticari gayrimenkul finansmanı” nedeniyle önemli risklerle
karşı karşıya bulunduklarını bildirdi. Moody's'ten yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının neden olduğu kriz nedeniyle otel, ofis, iş
merkezi, alışveriş merkezi, gibi ticari gayrimenkullerde düşen fiyatların bankaların portföylerindeki kredi-değer oranlarını olumsuz
etkileme olasılığının yüksek olduğu konusunda uyarıda bulunuldu. Öte yandan Almanya’nın ham çelik üretimi, Temmuz'da geçen yılın
aynı dönemine göre Kovid-19 salgını nedeniyle yüzde 24,7 azalarak 2 milyon 423 tona geriledi.
Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, son haftalardaki ekonomik toparlanmaya rağmen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını
nedeniyle Fransa'da gayri safi yurt içi hasılanın (GSYH) bu yıl yüzde 11 küçüleceği tahminine bağlı kaldıklarını bildirdi. Fransa Ulusal
İstatistik Enstitüsü’nün (INSEE) bu yıl Fransa ekonomisinin yüzde 9 daralması tahmini sorulmasına üzerine Le Maire, "Şimdilik, yüzde
11'lik küçülme rakamını teyit ediyoruz.” ifadesini kullandı. Le Maire, “Mayıs-haziran döneminde güçlü bir toparlanma yaşanırken, bugün
itibariyle bu yıl için hala çok fazla belirsizlik var. Özellikle Brexit, ABD seçimleri ve Çin'in yeni ulusal beş yıllık planı. Tüm bunlar dünya
ticaretini ve dolayısıyla Fransız büyümesini baskılayacak.” değerlendirmesinde bulundu.
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Günün Gelişmeleri:
XU100 endeksi haftanın ilk işlem gününü
%0.13
düşüşle
1.108
seviyesinde
tamamladı. 16.8 milyar TL işlem hacminin
gerçekleştiği günde bankacılık endeksi
%1.18 düşerken, sanayi endeksi ise %0.38
değer kazandı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan ve gün içerisinde dalgalı bir seyir izleyen endeks
günü azda olsa ekside noktaladı. Endekste satış baskısının artması halinde
1.100 ve 1.095 destek seviyeleri test edilebileceği gibi yukarı yönlü tepki
alımlarının sürmesi durumunda ise 1.115 ve 1.120 direnç seviyelerini takip
edeceğiz.
Destekler: 1.100 / 1.095 / 1.087
Dirençler: 1.115 / 1.120 / 1.125

Geçtiğimiz
hafta
Çarşamba
günü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı 'Müjdeli
Haber' açıklamaları sonrasında borsada
başlayan alım dalgası haberin açıklanması
ardından tersine döndü. Haftanın üçüncü
ve dördüncü günlerinde enerji ve
petrokimya
sektöründeki
hisseler
öncülüğünde yükselişe geçerek 1.141
seviyesini test eden BIST 100 endeki,
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Karadeniz’de
doğalgaz rezervi bulunduğunu açıklaması
sonrasında ise satışlarla karşılaştı. Yeni
haftaya ise 1.110 seviyesinden başlayan
endeks 1.115 seviyesi üzerinde kalıcılık
sağlayamadı.
Haftanın ikinci işlem gününde piyasalarda
oluşan fiyatlamaları yakından takip etmeyi
sürdüreceğiz.
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Günün Gelişmeleri
Ağustos ayı vadeli endeks 30 kontratı
haftanın ilk işlem gününü %0.60
yükselişle 1.261 seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan ve gün içerisinde dalgalı bir seyir izleyen kontrat
günü artıda noktaladı. Kontratta satış baskısının artması halinde 1.255 ve
1.248 destek seviyeleri test edilebilir. Yaşanılan sert geri çekilme sonrasında
kontratta tepki alımları görmemiz durumunda ise 1.265 ve 1.272 direnç
seviyelerini takip edeceğiz.
Destekler: 1.255 / 1.248 / 1.240
Dirençler: 1.265 / 1.272 / 1.280

Geçtiğimiz haftanın üçüncü işlem
gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın
yaptığı
açıklamalar
borsada
alım
dalgasına neden olurken kontrat günü
yüzde
3'ün
üzerinde
yükselişle
noktalamıştı. Yine Çarşamba akşamı
açıklanan Fed’in tutanaklarında Amerikan
ekonomisindeki
belirsizliklere
dikkat
çekilmesinin ardından dün küresel
borsalarında satıcılı seyir takip edildi.
Yurtdışındaki satıcı seyrin etkisinde kalan
kontrat ise kapanışa doğru gelen alımlarla
günü artıda kapatmayı başardı. Haftanın
son işlem gününde ise Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın açıkladığı müdjeli habere
kadar yükselişini sürdüren kontrat haber
sonrasında ise yönünü aşağı çevirdi.
Haftanın ikinci işlem gününde piyasalarda
oluşan fiyatlamaları yakından takip etmeyi
sürdüreceğiz.
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Günün Gelişmeleri:
Ağustos ayı vadeli USDTRY kontratı
haftanın ilk işlem gününü %0.68
yükselişle
7.3903
seviyesinde
tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan kontrat gün içerisinde yükseliş seyrini korudu ve günü
artıda noktaladı. Kontratta yukarı yönlü hareketin devam etmesi durumunda
7.4150 ve 7.43 direnç seviyelerini takip edeceğiz. Olası geri çekilmeler
yaşanması durumunda ise 7.3850 ve 7.36 destek seviyeleri söz konusu olabilir.
Destekler: 7.3850 / 7.3600 / 7.3400
Dirençler: 7.4150 / 7.4300 / 7.4500

Ağustos başı itibariyle volatilitesi
artmaya başlayan ve 7.20 seviyesi
üzerine geçtikten sonra 7.30-7.40
bandıma doğru hızlanan spot kur
hareketi BDDK ve TCMB nezdinde bazı
normalleşme
ve
likidite
kısma
operasyonlarının yapılmasına neden
olmuştu.
Haftanın
üçüncü
işlem
gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın
yaptığı açıklamalar kontratta satış
baskısını arttırırken haftanın dördüncü
işlem gününde ise TCMB’nin faiz
kararını takip ettik. Merkez bankası
piyasa beklentisine paralel şekilde
politika faizinde değişikliğe gitmezken
Cuma
günü
açıklanan
sürpriz
sonrasında kontratta yukarı yönlü tepki
alımları izlendi.
Haftanın
ikinci
işlem
gününde
piyasalarda
oluşan
fiyatlamaları
yakından takip etmeyi sürdüreceğiz.
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Günün Gelişmeleri:
Ağustos ayı vadeli Altın kontratı, haftanın ilk
işlem gününü %0.31 düşüşle 1937
seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan ve gün içerisinde salgalı bir seyir izleyen kontrat
günü ekside noktaladı. Kontratta yükselişin sürmesi halinde 1943 ve 1950
direnç seviyelerini takip edeceğiz. Olası aşağı yönlü hareketler görmemiz
durumunda ise 1932 ve 1925 destek seviyeleri test edilebilir.
Destekler: 1932 / 1925 / 1917
Dirençler: 1943 / 1950 / 1957

Geçtiğimiz hafta ABD on yıllık Tahvil
faizlerindeki
gerileme,
ekonomik
toparlanmanın hızına dair endişeler ve ABD
teşvik paketi konusundaki anlaşmazlığın
sürmesi değerli metalin baskı altında
kalmasına neden olurken, ABD ve Çin
arsındaki jeopolitik gerilim ve yatırımcıların
Fed'in son toplantısının tutanaklarına
odaklanması ile 2000 Dolar seviyesi üzerinde
tutunduğu izlenmişti. Haftanın üçüncü işlem
gününde ise açıklanan Fed tutanaklarında
Amerikan ekonomisindeki belirsizliklere
dikkat çekilmesinin ardından önce geri
çekilen Ons’un sonrasında ise tepki alımları
ile yükselişi dikkat çekmişti. Haftanın son iki
işlem gününde tepki alımları gördüğümüz
kontratta artan satışlar ile geri çekilme
görüldü.
Haftanın ikinci işlem gününde piyasalarda
oluşan fiyatlamaları yakından takip etmeyi
sürdüreceğiz.
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ETILR: 2Ç20 bilançosunda 140 bin TL net kar açıkladı.
DERAS payında 25/08/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle mevcut açığa satış yasağına ilave olarak, "kredili işlem
yasağı", "brüt takas uygulaması" ile "emir iptali, emir miktar azaltımı ve emir fiyatı kötüleştirme yasağı" önleyici
tedbirleri uygulanacaktır. Tedbirin uygulanacağı son tarih 24/11/2020'dir.

