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KÜRESEL BORSALARDA RALLİ SÜRÜYOR..
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi Beyaz Saray'da devam eden ABD Başkanı Donald Trump'ın, 3 Kasım seçimlerindeki rakibi Joe
Biden ile 15 Ekim'deki canlı yayın tartışmasına katılmayı planladığı bildirildi. Doktorları, odasında izolasyona alınan ve durumu iyi olan
Trump'a bugün Remdesivir isimli ilacın 5. dozunun verileceğini açıkladı. Trump ise, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Kendimi
muhteşem hissediyorum." ifadesini kullandı. "15 Ekim Perşembe günü Miami'de yapılacak canlı yayın tartışmasını sabırsızlıkla bekliyorum.
Çok güzel olacak." ifadesine yer veren yaptığı başka bir paylaşımda da grip mevsiminin yaklaştığını anımsattı.
Fed Başkanı Jerome Powell, yeterli devlet desteği olmazsa Amerika'da toparlanmanın zayıflayacağı uyarısında bulundu ve çok fazla
teşviğin sorun yaratmayacağını söyledi. Powell'ın bu açıklamaları, Cumhuıriyetçilerin büyük çaplı teşvik paketine yönelik muhalefetinin
sürdüğü bir ortama geldi. ABD'de işini kaybetmiş Amerikalılara ve küçük işletmelere sağlanan desteğin Temmuz ve Ağustos aylarında
sürelerinin dolmasının ardından, yeni bir destek paketi için Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasında yürütülen müzakerelerden şimdiye
dek bir sonuç çıkmadı.
Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Christine Lagarde, korona virüsü kontrol altına almaya yönelik tedbirlerin bölgenin ekonomik
toparlanması için risk oluşturduğu uyarısında bulunarak, hükümetlere mali desteği yakın zamanda sonlandırmama çağrısında bulundu.
Wall Street Journal tarafından düzenlenen bir online etkinlikte konuşan Lagarde, "İlkbaharın sonlarında ve yaz başında açık bir şekilde
toparlanma gördük, ancak şimdi yetkililerce alınmak zorunda kalınan korona virüs tedbirlerinin etkisi olacağından korkuyoruz" dedi.
Lagarde, AMB'nin parasal tedbirlerinin mali desteği başarılı bir biçimde tamamladığını ve hükümetlerin destekleri ani bir şekilde
durdurmasından kaynaklanabilecek "uçurum etkisi" riskinin kendisi için en büyük endişe kaynağı olduğunu sözlerine ekledi.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Batı Balkan ülkeleri için 9 milyar euroluk ekonomi ve yatırım paketini onayladı. Komisyondan yapılan
açıklamada, Batı Balkanlarda uzun vadede ekonomik iyileştirme, yeşil ve dijital dönüşüme destek ile ülkelerin AB'ye üyelik sürecine katkı
sağlamayı hedefleyen paketin bölge için çok önemli olduğu ifade edildi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep
Borrell, altı Batı Balkan ülkesinin (Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Sırbistan) AB'nin bir parçası
olduğunu belirterek bu ülkelerin gelişimine destek vermekten memnuniyet duyduklarını aktardı.
Goldman Sachs Asya baş ekonomisti Asya bölgesinin korona virüse karşı ekonomilerini korumak konusunda dünyanın geri kalanından
daha iyi pozisyonlandığını belirtti. Yatırım Bankası'nın Asya baş ekonomisti Andrew Tilton, "Hindistan ve bazı Güney Asya bölgeleri
dışarıda bırakıldığında, büyük bölgeler arasında Asya'nın en iyi pozisyonlanan bölge olduğunu söyleyebiliriz" değerlendirmesinde bulundu.
Çin'de tüketici harcamalarının 'daha durgun' seyrettiğini çünkü, ABD'nin aksine Çin doğrudan maaş yerine geçen teşvikler uygulamadığını
vurgulayan Tilton, "Çin'in virüs geçişi açısından yurt içinde uygulanan doğru kontrollerin hizmet aktivitesine de toparlanma olarak yansıyor"
dedi.
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Günün Gelişmeleri:
XU100 endeksi haftanın ikinci işlem gününü
%0,60 düşüşle 1,153.71 seviyesinde
tamamladı. 20.6 milyar TL işlem hacminin
gerçekleştiği günde bankacılık endeksi
%1.02 düşerken, sanayi endeksi ise %0.07
değer kazandı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan ve gün içerisinde bu yükselişini sürdüren endeks
kapanışa doğru gelen satışlarla günü ekside noktaladı. Endekste satış
baskısının sürmesi halinde 1.148 ve 1.140 destek seviyelerini takip edeceğiz.
Yaşanılan satış baskısı sonrasında tepki alımları görmemiz durumunda ise
1.160 ve 1.167 direnç seviyeleri söz konusu olabilir.

Kovid-19 testi pozitif çıktıktan sonra tedbir
amacıyla Walter Reed Askeri Hastanesinde
bulunan ABD Başkanı Donald Trump’ın
taburcu olması ile küresel bazda artan risk
iştahı küresel borsalar ile birlikte endekse de
alım getirdi. Haftaya yükselişle başlayan ve
gün içerisinde de yükselişini sürdüren BIST
100 endeksi kritik 1.160 seviyesi üzerinde
kalıcılık sağlamayı başarsa da kapanışa
doğru Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Doğu
Akdeniz ve Kıbrıs ile ilgili yaptığı açıklamalar
satış baskısını artırdı. Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın yaptığı açıklamalar sonrasında
artan jeopolitik riskimiz ve korona virüs ile
ilgili gelişmeleri haftanın geri kalanında
yakından izlemeyi sürdüreceğiz.

Destekler: 1.148 / 1.140 / 1.132
Dirençler: 1.160 / 1.167 / 1.175
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Günün Gelişmeleri
Ekim ayı vadeli endeks 30 kontratı
haftanın ikinci işlem gününü %1.82
düşüşle 1280,50 seviyesinde tamamladı.
Kovid-19 testi pozitif çıktıktan sonra tedbir
amacıyla
Walter
Reed
Askeri
Hastanesinde bulunan ABD Başkanı
Donald Trump’ın taburcu olması ile
küresel bazda artan risk iştahı küresel
borsalar ile birlikte kontratı da yükseltirken
Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın
Doğu
Akdeniz ve Kıbrıs ile ilgili yaptığı
açıklamalar satış baskısını artırdı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan ve gün içerisinde bu yükselişini sürdüren kontrat
kapanışa doğru gelen satışlarla günü ekside noktaladı. Kontratta satış
baskısının sürmesi halinde 1.272 ve 1.270 destek seviyelerini takip edeceğiz.
Yaşanılan satış baskısı sonrasında tepki alımları görmemiz durumunda ise
1.285 ve 1.292 direnç seviyeleri söz konusu olabilir.
Destekler: 1.272 / 1.270 / 1.264
Dirençler: 1.285 / 1.292 / 1.300

Veri takvimi açısından sakin olan haftanın
üçüncü işlem gününde ve haftanın geri
kalanında yurtdışı piyasa fiyatlaması ile
içerideki jeopolitik gelişmeleri yakından
izlemeyi sürdüreceğiz.
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Günün Gelişmeleri:
Ekim ayı vadeli USDTRY kontratı
haftanın ikinci işlem gününü %0.31
yükselişle 7.8180 seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan kontrat gün içerisinde yükseliş seyrini korudu ve
günü artıda noktaladı. Kontratta yukarı yönlü hareketin devam etmesi
durumunda 7.83 ve 7.85 direnç seviyelerini takip edeceğiz. Olası geri
çekilmeler yaşanması durumunda ise 7.80 ve 7.78 destek seviyeleri söz
konusu olabilir.
Destekler: 7.8000 / 7.7800 / 7.7650

Kovid-19 testi pozitif çıktıktan sonra tedbir
amacıyla
Walter
Reed
Askeri
Hastanesinde bulunan ABD Başkanı
Donald
Trump’ın
taburcu
olması
sonrasında normalleşmeye başlayan risk
algısı dolar endeksinde gerilemeye neden
olurken kurun 7.75 TL üzerindeki hareketi
devam ediyor. Önceki gün açıklanan yurt
içi
enflasyon
rakamlarının
piyasa
beklentisinin altında kalmasına rağmen
ABD’de açıklanan imalat PMI verisinin
beklentileri karşılaması kuru yukarı yönlü
desteklemeyi sürdürdü. Öte yandan
Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın
Doğu
Akdeniz ve Kıbrıs ile ilgili yaptığı
açıklamalar sonrasında artan jeopolitik
riskimiz TL’yi zayıflattı.
Haftanın üçüncü işlem gününde jeopolitik
gelişmelerin de fiyatlamalara olan etkisni
takip etmeyi sürdüreceğiz.

Dirençler: 7.8300 / 7.8500 / 7.8750
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Günün Gelişmeleri:
Ekim ayı vadeli Altın kontratı, haftanın
ikinci işlem gününü %1.31 düşüşle
1.890,95 dolar seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne düşüşle başlayan kontrat gün içerisinde düşüş seyrini korudu ve günü
ekside noktaladı. Kontratta geri çekilme sonrasında yukarı yönlü hareketler
görmemiz durumunda 1900 ve 1912 direnç seviyelerini takip edeceğiz. Geri
çekilmelerin devam etmesi ise 1887 ve 1875 destek seviyeleri söz konusu
olabilir.
Destekler: 1887 / 1875 / 1867
Dirençler: 1900 / 1912 / 1920

Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde
artan vaka sayılarının neden olduğu
endişeler değerli metale destek olmayı
sürdürürken, yeni teşvik yasasına dair
devam eden belirsizlik ve ABD Başkanı
Trump'ın Kovid-19 testinin pozitif çıktığını
açıklamasının Dolar üzerindeki etkileri
sonucu Ons Altın'da satış baskıları takip
edilmişti. Dün ise ABD Başkanı Donald
Trump'ın taburcu olması sonrasında
normalleşmeye başlayan risk algısı ile
kontratta geri çekilme gördük. Dikkatlerin
teşvik
paketi
müzakerelerine
yoğunlaşması ile haftaya hafif satıcılı bir
başlangıç yapan değerli metalin aşağı
yönlü hareketini sürdürdüğü gözleniyor.
Haftanın üçüncü işlem gününde Trump’ın
sağlık durumu ve teşvik paketi ile ilgili
gelişmelerin fiyatlamalara olan etkisni
takip etmeyi sürdüreceğiz.
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TLMAN payları 07/10/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 21/10/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar
tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir.
UTPYA payında 07/10/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağı"na ilave olarak "Kredili
İşlem Yasağı" ve "Brüt Takas" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 06/01/2021'dir.

