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BORSALARDA AŞI HABERLERİYLE RİSK İŞTAHI YERİNDE
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,93 değer kazancıyla 1.243,00 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek
kapanışını gerçekleştirdi. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 11,46 puan artarken, toplam işlem hacmi 35,1 milyar lira ile rekor
seviyeye ulaştı. Bankacılık endeksi yüzde 3,67 ve holding endeksi yüzde 0,95 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla
kazandıran yüzde 6,93 ile ulaştırma, en çok kaybettiren ise yüzde 5,17 ile iletişim oldu. Yükseliş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, yeni
tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haberlerin devam eden pozitif etkisiyle Avrupa borsalarında görülen alıcılı seyre paralel
olarak bankacılık hisselerinin öncülüğünde 1.243,00 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.
Rusya, ABD'nin yeni Başkanı Biden göreve gelmeden önce hızlı bir şekilde eurobond ihracı gerçekleştirmek istiyor. ABD'de geçen hafta
yapılan başkanlık seçimi sonrasında yaşanan ralliden faydalanmak isteyen Rusya, bir yıllık aradan sonra ilk kez eurobond satmayı
planlıyor. Söz konusu satış ile birlikte Rusya, seçilmiş ABD Başkanı Joe Biden'ın Moskova'ya karşı daha sert bir tutum benimsemesi
durumunda düşük maliyetlerle borçlanmayı güvence altına almış olacak. Bu hafta gelişen piyasa tahvillerinin faizleri rekor düşük seviyelere
indi. Düşüşte teşvik beklentilerindeki artış ve korona virüs aşısıyla ilgili gelişmelerin tetiklediği iyimserlik etkili oldu. Moskova'da
Renaissance Capital tahvil araştırma biriminin yöneticisi Maria Radchenko, “Satış için elverişli bir zaman. Yaptırım söylemleri azaldı ve
seçimlerden beri risk iştahı sert bir şekilde arttı.” dedi. Maliye Bakanlığı'nın euro cinsinden 7 ile 10 ya da 12 yıl vadeli iki adet ihraç
planladığı belirtildi. Söz konusu ihraç için Gazprombank JSC ve Sberbank CIB yetkilendirildi.
İngiltere'de işsiz sayısında 11 yılın en sert artışı. İngiltere'de finansal krizden bu yana işsiz sayısında görülen en sert artış, Maliye Bakanı
Rishi Sunak'ın ücretsiz izin programını daha erken genişletmesi durumunda işten çıkarmaların ne kadarının önlenebileceği sorularını
akıllara getiriyor. Ulusal İstatistik Ofisi tarafından Salı günü açıklanan verilere göre işsiz sayısı söz konusu dönemde 243 bin arttı. İşsizlik
oranı yüzde 4.8 ile dört yılın en yüksek seviyesine çıktı. İngiltere'de yerine yeni alım yapılmamak üzere işten çıkarılanların sayısı 181 binlik
rekor artış ile üçüncü çeyrekte 300 bini aştı.
Çin'de 11 yılın en düşük enflasyonu. Çin'de tüketici fiyat endeksi Ekim ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 artış kaydetti.
Böylelikle ülkede tüketici fiyatları son 11 yılın en yavaş artışını gösterdi. Çin'de Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere göre,
tüketici fiyat endeksi ülkenin enflasyon sepetindeki temel ürün olan domuz eti fiyatlarındaki düşüş ile Ekim ayında, üç yıldan bu yana ilk
kez yüzde 1'den fazla yavaşladı. Tüketici fiyat endeksi, geçtiğimiz ay bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 yükselerek 2009'dan
bu yana en yavaş artışını kaydetti. Ekonomistlerin medyan beklentisi endekste yüzde 0,8 yükseliş kaydedilmesi yönündeydi.
Hazine 2 ve 5 yıl vadeli iki tahvil ihalesinde 1,08 milyar TL satış yaptı. İhale öncesi iki tahvilde ise 2,22 milyar TL satış gerçekleşti. Hazine
ve Maliye Bakanlığı 2 yıl vadeli 6 ayda bir yüzde 6,95 sabit kupon ödemeli devlet tahvilinin ilk ihracında 617,9 milyon lira net satış yaptı.
İhalede bileşik faiz yüzde 14,70 oldu. Hazine 5 yıl vadeli 6 ayda bir yüzde 6,30 sabit kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracında net
satış 466,4 milyon lira, bileşik faiz yüzde 13,71 olarak gerçekleşti.

11 Kasım 2020
Günün Gelişmeleri:
XU100 endeksi haftanın ikinci işlem
gününü
%0.93
yükselişle
1.243
seviyesinde tamamladı. 35.1 milyar TL
işlem hacminin gerçekleştiği günde
bankacılık endeksi %3.67 yükselirken,
sanayi endeksi ise %0.61 değer kazandı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan ve gün içerisinde dalgalı bir seyir izleyen endeks
günü artıda noktaladı. Endekste yükselişin sürmesi halinde 1.250 ve 1.257
direnç seviyeleri test edilebileceği gibi kar satışlarına bağlı olarak olası geri
çekilmeler görmemiz halinde ise 1.235 ve 1.228 destek seviyeleri
görülebilir.
Destekler: 1.235 / 1.228 / 1.220
Dirençler: 1.250 / 1.257 / 1.265

Endeks
kazanımlarını
koruyarak
yükselişi sürdürdü. Geçtiğimiz hafta ki
yükselişini haftanın ilk işlem gününde de
sürdüren BIST 100 endeksi, yurt dışı
borsalardaki kar satışlarına paralel
şekilde düne geri çekilme ile başladı.
Yaşanılan geri çekilmeye rağmen çabuk
toparlanan endeks tekrar artıya geçerken
endeksin yükselişinde korona virüs aşı
çalışmalarında başarı oranı yüksek
aşının bulunması haberi ile hızlı
yükselişe geçen ulaştırma sektörü
hisselerinin ön plana çıktığı görüldü.
Haftanın
üçüncü
işlem
gününde
piyasaları
etkileyebilecek
haber
akışlarını ve bu haberlerin fiyatlamalar
üzerindeki
etkilerini
izlemeyi
sürdüreceğiz.
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Günün Gelişmeleri
Aralık ayı vadeli endeks 30 kontratı
haftanın ikinci işlem gününü %0.97
yükselişle
1.386
seviyesinde
tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan ve gün içerisinde dalgalı bir seyir izleyen kontrat
günü artıda noktaladı. Kontratta yükseliş hareketinin sürmesi halinde
1.392 ve 1.400 direnç seviyelerini takip edeceğiz. Satış baskısının artması
ve geri çekilmeler görmemiz durumunda ise kontratta 1.380 ve 1.372
destek seviyeleri test edilebilir.
Destekler: 1.380 / 1.372 / 1.365
Dirençler: 1.392 / 1.400 / 1.408

Kazanımlarını koruyan kontrat yükselişi
sürdürdü. Geçtiğimiz hafta ki yükselişini
haftanın ilk işlem gününde de sürdüren
yakın vadeli endeks kontratı, yurt dışı
borsalardaki kar satışlarına paralel
şekilde düne geri çekilme ile başladı.
Yaşanılan geri çekilmeye rağmen
çabuk toparlanan kontrat tekrar artıya
geçerken kontratın yükselişinde korona
virüs aşı çalışmalarında başarı oranı
yüksek aşının bulunması haberi etkili
oldu. Haftanın üçüncü işlem gününde
piyasaları
etkileyebilecek
haber
akışlarını ve bu haberlerin fiyatlamalar
üzerindeki
etkilerini
izlemeyi
sürdüreceğiz.
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Günün Gelişmeleri:
Kasım ayı vadeli USDTRY kontratı
haftanın ikinci işlem gününü %0.08
düşüşle
8.1852
seviyesinde
tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan ve gün içerisinde dalgalı bir seyir izleyen kontrat
günü azda olsa ekside noktaladı. Kontratta sert geri çekilme sonrası tepki
alımlarının sürmesi haline 8.22 ve 8.25 direnç seviyelerini takip edeceğiz.
Geri çekilmelerin devam etmesi durumunda ise 8.15 ve 8.12 destek
seviyeleri söz konusu olabilir.
Destekler: 8.1500 / 8.12000 / 8.1000

Haftaya sert satışlarla geri çekilme ile
başlayan dolar/TL kuru ve yakın vadeli
kontratta gün genelinde tepki alımları
yaşandı. Önceki gün 8 TL’ye kadar
gerileyen ve düne de 8.05 TL’den
başlayan kontratta yaşanan tepki
alımlarında doların küresel bazda
değer kazanmasının etkili olduğu
gözlendi. Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası
Başkanı
Murat
Uysal
görevden alınarak yerine eski maliye
bakanı Naci Ağbal'ın atanması ve
Hazine Bakanı Berat Albayrak'ın istifa
etmesi fiyatlamalar üzerindeki etkisini
sürdürürken haftanın üçüncü işlem
gününde piyasaları etkileyebilecek
haber akışlarını ve bu haberlerin
fiyatlamalar
üzerindeki
etkilerini
izlemeyi sürdüreceğiz.

Dirençler: 8.2200 / 8.2500 / 8.3000
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Günün Gelişmeleri:
Aralık ayı vadeli Altın kontratı, haftanın
ikinci işlem gününü %0.49 yükselişle
1.880,35 dolar seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne tepki alımları ile yükselişle başlayan kontrat gün içerisinde dalgalı
seyretti ve günü artıda noktaladı. Kontratta sert geri çekilme sonrası tepki
alımlarının sürmesi haline 1887 ve 1895 direnç seviyelerini takip
edeceğiz. Geri çekilmelerin devam etmesi durumunda ise 1875 ve 1867
destek seviyeleri söz konusu olabilir.
Destekler: 1875 / 1867 / 1860
Dirençler: 1887 / 1895 / 1905

Haftaya yükseliş ile başlayan Dolar ve
Çin tarafında toparlanmaya işaret eden
ekonomik göstergeler değerli metalde
yukarı
yönlü
hareketleri
sınırlandırırken, korona virüs aşısına
yönelik gelişmelerin risk iştahını
artırması Ons Altın'da sert satışlara
neden olmuştu. Değerli metalde
yaşanan satışların ardından dün, Dolar
çevresindeki zayıflık ve ABD on yıllık
Tahvil
faizlerindeki aşağı yönlü
görünüm ile yukarı yönlü hareketler
görüldü. Haftanın üçüncü işlem
gününde piyasaları etkileyebilecek
haber akışlarını ve bu haberlerin
fiyatlamalar
üzerindeki
etkilerini
izlemeyi sürdüreceğiz.
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TMSN: 3Ç20 bilançosunda 9 milyon TL net kar açıkladı.
TBORG: 3Ç20 bilançosunda 301 milyon TL net kar açıkladı.
MARKA payında 11/11/2020 tarihinden itibaren 1 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 tedbirleri uygulanacaktır. Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 10/12/2020'dir.
ACSEL ve PINSU paylarında 11/11/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 25/11/2020 tarihli işlemlere (seans
sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

