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VİRÜS GÖLGESİNDE ONS ALTIN REKORDA RİSKLİ VARLIKLAR YÜKSELİŞE DEVAM..
ABD'li ilaç şirketi Moderna, son aşamasına gelinen Kovid-19 aşısının denemelerine başladığını duyurdu. Moderna ve ABD Ulusal Alerji
ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü iş birliğinde geliştirilen, 3'üncü ve son aşamada olan aşı adayı, ikişer doz halinde gönüllüler üzerinde
denenecek. ABD'de 90 farklı yerde 30 bin kişi üzerinde denemelerine başlanan aşıdan 30 Kasım'a kadar sonuç alınması bekleniyor.
Aşının Kovid-19'a karşı etkili olması durumunda üretim ve kullanımına onay verilecek.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomilerde neden olduğu
resesyonun gelecek yıllarda da hissedilmeye devam edeceğini bildirdi. Fitch'den yapılan açıklamada, ABD, Japonya, Kanada, Almanya,
Fransa ve İngiltere'nin de aralarında bulunduğu gelişmiş ekonomilerde gayrisafi yurt içi hasılaların (GSYH) salgın öncesi dönemdeki
seviyelerinin yaklaşık yüzde 3 ila 4 altında kalmasının beklendiği bildirildi. Kovid-19 salgınının ekonomilerde neden olduğu resesyonun
gelecek yıllarda da hissedilmeye devam edeceğine işaret edilen açıklamada, uzun süreli işsizlik artıkça, çalışma saatleri düştükçe ve
yatırımla sermaye birikimi yavaşladıkça Kovid-19 şokunun kalıcı hasarlarının olacağı ifade edildi. Açıklamada, ekonomik görünüme
yönelik büyük belirsizlikler olduğu vurgulanarak, Kovid-19 salgınına ilişkin sürecin nasıl gelişeceğinin bilinmediği aktarıldı.
ABD Çin'in Houston Başkonsolosluğuna baskın yaptı. ABD ve Çin arasında 'konsolosluk kapatma' üzerinden misililleme hamleleri ile
diplomatik kriz yaşanıyor. Dünyanın en büyük iki ekonomisi ABD ve Çin arasındaki ipler fikri ve sınai mülkiyet hırsızlığı ve casusluk
faaliyetleri iddiaları halihazırda zaten gerginken, koronavirüs pandemisi süreci, Çin'in Hong Kong üzerindeki baskısını artırması ve Sincan
Uygur Özerk Bölgesi'nde Müslümanlara yaklaşımı ile daha da gerilmişti. Bu haberden kısa süre sonra da ABD, Çin'deki Çıngdu
Başkonsolosluğu'nu kapattı. ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Çıngdu Başkonsolosluğu'ndaki çalışmaların yerel saatle
10.00'da askıya alındığı belirtildi. Açıklamada, Çin Komünist Partisinin (ÇKP) kararının kendilerini hayal kırıklığına uğrattığı belirtildi. Çin
Merkezi Televizyonu'na (CCTV) göre, yerel saatle 06.18’de başkonsolosluktaki ABD bayrağı indirildi. Yüzlerce kişi başkonsolosluk
çevresine toplanırken, polis bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.
Almanya'da IFO iş ortamı Endeksi Temmuz ayında beklentileri aştı. Almanya'da IFO iş dünyası güveni endeksi Haziran ayındaki 86.3
seviyesinden 90.5 seviyesine çıktı. İş güveni öngörüsü için 32 ekonomistin beklenti aralığı 86.5 ve 92.5 arasında değişiyordu.
Ekonomistlerin medyan beklentisi 89.3 oldu. Beklentiler Endeksi 91.6'dan 97'ye çıkarken, cari koşullar endeksi 81.3'den 84.5'e yükseldi.
ABD'de dayanıklı mal siparişleri salgının başladığı Haziran ayında yüzde 7.3 ile beklentinin üzerinde artış kaydetti. ABD Ticaret Bakanlığı
tarafından açıklanan öncü verilere göre dayanıklı mal siparişleri Haziran ayında yüzde 7.3 artarak beklentiyi aştı. Beklentilerin medyanı
yüzde 6.9 idi. Eyalet ekonomilerinin geniş çaplı olarak açılmasıyla birlikte talepte yaşanan ani artış, üç yıldan fazla dayanması beklenen
dayanıklı tüketim malı siparişlerini destekledi. Mayıs verisi yüzde 15.7'den yüzde 15.1'e revize edildi.

28 Temmuz 2020
Günün Gelişmeleri:
XU100 endeksi haftanın ilk işlem gününü
%0.31 yükselişle 1.196 seviyesinde
tamamladı. 18.9 milyar TL işlem hacminin
gerçekleştiği günde bankacılık endeksi
%1.20 düşerken, sanayi endeksi ise %0.95
değer kazandı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan endeks genel olarak alıcılı seyrettiğini günü artıda
noktaladı. Endekste yukarı yönlü hareketin devam etmesi halinde 1.203 ve
1.215 direnç seviyelerini takip edeceğiz. Geçtiğimiz hafta yaşadığımız gibi
satış baskısı ve geri çekilme görmemiz durumunda ise 1.180 ve 1.168 destek
seviyeleri söz konusu olabilir.
Destekler: 1.180 / 1.168 / 1.156

Endeks haftaya yükselişle başladı. Sıfır
atılmadan önce geçtiğimiz haftayı 119.000
seviyesi üzerinde kapatan endeks yeni
haftaya yükselişle başladı. Atılan iki
sıfırdan sonra haftaya 1.200 puanın
üzerinde başlayan endeks, gün içerisinde
1.203 direncini test etse de gelen kar
satışları ile geri çekildi. Temmuz ayı
içerisinde üçüncü kez denediği 1.200 puan
üzerinde tutunmayı başarması halinde
yükseliş trendini devam ettirerecek olan
endekste satış baskısının artması halinde
ise geri çekilmeler görülebilir.
Haftanın ikinci işlem gününde piyasalarda
oluşan fiyatlamaları yakından takip etmeyi
sürdüreceğiz.

Dirençler: 1.203 / 1.215 / 1.225
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Günün Gelişmeleri
Ağustos ayı vadeli endeks 30 kontratı
haftanın ilk işlem gününü %0.06 düşüşle
1.355 seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan ve gün içerisinde dalgalı bir seyir izleyen kontrat
günü azda olsa ekside noktaladı. Kontratta yükseliş trendinin sürmesi halinde
1.365 ve 1.370 direnç seviyelerini takip edeceğiz. Kontratta geçtiğimiz
haftakine benzer olası geri çekilmeler yaşanması durumunda ise 1.350 ve
1.345 destek seviyeleri test edilebilir.
Destekler: 1.350 / 1.345 / 1.340
Dirençler: 1.365 / 1.370 / 1.375

Spot piyasadaki yükseliş trendinin aksine
son dönemde yatay diyebileceğimiz bir
bantta hareketini sürdüren kontrat haftaya
yükselişle başladı. Yükseliş trendini
sürdüren kontrat, geçtiğimiz hafta
genelinde küresel piyasalardaki alıcılı
seyre eşlik etmişti. Kontratta yükseliş
trendinin devam etmesi için direnç
seviyeleri üzerinde kalıcılık görmemiz
gerekiyor. Küresel bazda devam eden
düşük faiz ortamı ile bir süre daha
gelişmekte olan ülke borsalarında
yükseliş
trendinin
devam
ettiğini
görebiliriz. Kontratta yükseliş trendinin
devam etmesi için direnç seviyeleri
üzerinde kalıcılık görmemiz gerekiyor.
Haftanın ikinci işlem gününde piyasalarda
oluşan fiyatlamaları yakından takip etmeyi
sürdüreceğiz.

28 Temmuz 2020
Günün Gelişmeleri:
Temmuz ayı vadeli USDTRY kontratı
haftanın ilk işlem gününü %0.02
yükselişle
6.8501
seviyesinde
tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yatay başlayan ve gün boyunca yatay bir işlem günü geçiren kontrat günü
azda olsa artıda kapattı. Kontratta yukarı yönlü tepki hareketleri görmemiz
durumunda 6.8650 ve 6.88 direnç seviyelerini takip edeceğiz. Olası geri
çekilmeler yaşanması durumunda ise 6.8350 ve 6.82 destek seviyeleri söz
konusu.
Destekler: 6.8350 / 6.8200 / 6.8000
Dirençler: 6.8650 / 6.8800 / 6.9000

Haziran ayı ortasından beri yatay bantta
hareket eden kontrattın geçtiğimiz
haftadan beri kademeli olarak geri
çekilişi sürüyor. Geçtiğimiz hafta dolar
endeksinin son dört ayın en düşük
seviyesine gerilediği günde faiz kararını
açıklayan TCMB, politika faizinde
değişikliğe gitmeyerek politika faizini
%8,25’te sabit bıraktı. Merkezin faiz
kararı ve ABD’de beklentilerin altında
açıklanan
işsizlik
haklarından
yararlanma başvuruları sonrasında ise
kontratta toparlanma çabası dikkat çekti.
Doların küresel bazda değer kaybı ile
geri çekilmeyi sürdüren kontratta ABD
ile Çin arasındaki gerilim ve devam eden
salgın endişelerine bağlı olarak bir süre
daha aşağı yönlü hareketler görebiliriz.
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 %2.16 yükselişle 1948
seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan ve gün içerisinde 1951 dolara kadar yükselen
kontrat günü artıda noktaladı. Kontratta yükselişin sürmesi halinde 1955 ve
1962 direnç seviyelerini takip edeceğiz. Olası aşağı yönlü hareketler
görmemiz durumunda ise 1943 ve 1935 destek seviyeleri test edilebilir.
Destekler: 1943 / 1935 / 1927
Dirençler: 1955 / 1962 / 1970

Ons tarihi zirvesini geliştirdi. Dolar
endeksinde gözlenen gerilemeye ek olarak
ABD ve Avrupa Birliği'nden ek teşvik
paketlerine dair beklentiler ve devam eden
salgın endişeleri Ons'u yükseltmeye devam
ediyor. Geçtiğimiz hafta ABD hükümetinin
Çin'in
Houston'daki
konsolosluğunu
kapatması için harekete geçmesi haberi
kontrattı 1870 dolara taşırken haftanın son
işlem gününde ise spot ve vadeli piyalarda
1900 doların üzerini gördük. Son 4 ayın en
düşük seviyesine gerileyen dolar endeksi
Altın'ı desteklemeyi sürdürürken alıcılı seyrini
koruyan kontrat günü artıda noktaladı. Altın’a
dayalı borsa fonlarına girişin devam ettiği
gözlenirken, kontrat artan ikinci dalga
koronavirüs endişelerinden destek buluyor
ve dikkatler artan vaka sayıları ile jeopolitik
belirsizlik üzerinde olmayı sürdürüyor.
Haftanın ikinci işlem gününde piyasalarda
oluşan fiyatlamaları yakından takip etmeyi
sürdüreceğiz.
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YKGYO: 2Ç20 bilançosunda 456 bin TL net zarar açıkladı.
CEMTS: 2Ç20 bilançosunda 25 milyon TL net kar açıkladı.
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 23/07/2020 tarihinde onaylanan izahname çerçevesinde, Fade Gıda Yatırım
Sanayi Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) halka arz edeceği toplam 18.000.000 TL nominal değerli payları, Borsa Birincil
Piyasa'da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi ile beher pay için 2,40 TL fiyattan 29-30/07/2020 tarihlerinde
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, FADE.HE (ikincil piyasada işlem kodu FADE.E olacaktır) işlem
sırasında satışa sunulacaktır.
GSRAY: Şirketimiz ile ARTI Seyahat Acentesi Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SIXT rent a car Türkiye) ve
Magdeburger Sigorta A.Ş. arasında 2020-2021 futbol sezonundan itibaren Süper Lig ve Türkiye Kupası maçlarında
geçerli olmak üzere (UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçları hariç) 2 futbol sezonu için Futbol A Takımı
forma göğüs ve forma sırt reklamı için 29 milyon TL tutarında hizmet sözleşmesi imzalanmıştır.
TTRAK: 2Ç20 bilançosunda 77 milyon TL net kar açıkladı.

