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AB ANLAŞTI, RİSKLİ VARLIKLARDA YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR
Borsa İstanbul'da endeksten iki sıfır atılmasına ilişkin tüm hazırlıklar ve üye provaları bugün itibarıyla tamamlandığı açıklandı. VİOP
endeks vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri esaslarında değişiklik yapılmasını da içeren BISTECH işlem sistemi güncellemesi
planlandığı şekilde 27 Temmuz'da devreye alınacak. Geçiş çalışmaları kapsamında Kıymetli Madenler Piyasasında 24 Temmuz Cuma
günü seansa 21.30'da ara verilecek ve seansa normal zamanı olan 27 Temmuz Pazartesi günü saat 08.00'de devam edilecek. Vadeli
İşlem ve Opsiyon Piyasasında 24 Temmuz Cuma günü akşam seansı düzenlenmeyecek. Aynı gün Endekslere Dayalı Vadeli İşlem ve
Opsiyon Sözleşmelerinde bekleyen İptale Kadar Geçerli (İKG) ve Tarihli (TAR) emirler ile aktive olmamış Şarta Bağlı (SAR) emirler
VIOP_GUNSONU işlem günü bölümünde iptal edilecek.
Beyaz Saray’da koronavirüs pandemisine yönelik teşvik paketine dair görüşmeler başlayacak. ABD Başkanı Trump’ın özel kalemi,
Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell, Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve Başkan Trump’ın konuya dair görüşme
gerçekleştireceklerini bildirdi. Donald Trump'ın Beyaz Saray Genelkurmay Başkanı Mark Meadows, Fox News Channel’daki “Sunday
Morning Futures” röportajında Temsilciler Meclisi Lideri Kevin McCarthy’in de orada bulunacağını belirtti. Kaynaklara göre, Trump’ın
ekibi aynı zamanda, Pentagon ve Dışişleri Bakanlığı’na salgın konusunda ekstra fon sağlanması planının ve Hastalık Kontrol ve Önleme
Merkezleri için milyarlarca dolar tahsis edilmesinin de karşısında duruyor.
Euro/dolar paritesi, Avrupa Birliği liderlerinin koronavirüs teşvik paketi görüşmelerinde ilerleme kaydettiğine ilişkin sinyallerin etkisiyle
dört ayın en yüksek seviyesini gördü. Artışa geçen koronavirüs enfeksiyonlarının kontrol altına alınması için bazı yerlerde önlemlerin
sıkılaştırılmasının ardından dolar, yatırımcıların güvenli varlık arayışıyla G – 10 paralarının çoğu karşısında yükseldi. Euro, Avrupa Birliği
(AB) liderlerinin salgının etkilerini azaltmayı hedefleyen kurtarma planı konusunda görüş ayrılığı yaşamasının ardından dolar karşısında
düşmüştü. Son haberlere göre ise Avrupa Birliği liderleri, üye ülkelerin ekonomilerini desteklemek için 750 milyar euroluk ortak tahvil
arzını öngören teşvik paketi konusunda anlaşmaya vardı. Bu acil fonun 390 milyar euroluk kısmını hibeler ve 360 milyar euroluk kısmını
ise düşük faizli krediler oluşturuyor.
Gümüş vadelileri 20 doları aşarak 3 yılın zirvesini gördü. Altın ve gümüş bu yıl, koronavirüs pandemisinin küresel ekonomide sarsıntı
yaratması ve bunun sonucu, pandemiye bağlı kısıtlama tedbirlerinin gevşetilmesine karşın, güvenli liman talebinin sürmesi ile birlikte
sert yükseldi. Salgın aralarında ABD'nin de olduğu dünyanın birçok ülkesinde henüz kontrol altına alınamadı ve bu durum güvenli liman
niteliğindeki bu varlıkların elde tutulmasına neden oluyor. Aynı zamanda üretimine ilişkin endişeler de var. S&P Global Market
Intelligence'a göre, küresel bazda zarar gören 275 maden arasında en fazla etkilenenleri altın ve gümüş madenleri oluşturuyor. Dünyanın
en fazla gümüş üretilen bölgesi olan Latin Amerika'da, pandemi, Meksika'nın son dönemde Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısında İtalya'yı
geçmesi ile birlikte, daha da kötüye gitti.
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Günün Gelişmeleri:
XU100 endeksi haftanın ilk işlem gününü
%0.42 yükselişle 119.281 seviyesinde
tamamladı. 19 milyar TL işlem hacminin
gerçekleştiği günde bankacılık endeksi
%0.09 düşerken, sanayi endeksi ise %0.51
değer kazandı.

Teknik Analiz:
Güne yatay başlayan endeks genel olarak alıcılı seyrettiğini günü artıda
noktaladı. Endekste yükselişin sürmesi ve 119.500 direncinin kırılması
durumunda 120.200 ve 121.000 direnç seviyelerini takip edeceğiz. Yükseliş
sonrasında olası geri çekilmeler görmemiz durumunda ise 118.800 ve 118.200
destek seviyeleri test edilebilir.
Destekler: 118.800 / 118.200 / 117.500
Dirençler: 119.500 / 120.200 / 121.000

Bir önceki hafta 120.000 seviyesini test
ettikten sonra
yaşadığı sert satışlarla
113.000 seviyesinin altını gören BIST 100
endeksi yükselişle başladığı haftada pozitif
seyrini
sürdürdü.
Haftaya
ABD
vadelilerindeki
negatif
ve
Asya
piyasalarındaki karışık görünüme karşın
yatay bir başlangıç yapan BIST 100
endeksi gün içerisinde yönünü yukarı
çevirdi. Endekste yükseliş sürmesi halinde
daha önce test edilen 120.000 seviyesinin
bugünde test edildiğini görebiliriz. Bu
seviye üzerinde kalıcılık sağlanması
durumunda ise endeks tarihi zirvelerine
doğru hareketini sürdürebilir.
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 %0.48
yükselişle
135.650
seviyesinde
tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne düşüşle başlayan kontrat gün içerisinde de yönünü yuları çevirdi ve günü
artıda noktaladı. Kontratta yükseliş trendinin sürmesi halinde 136.300 ve
136.800 direnç seviyelerini takip edeceğiz. Kontratta geçtiğimiz haftakine
benzer olası geri çekilmeler yaşanması durumunda ise 135.200 ve 134.800
destek seviyeleri test edilebilir.
Destekler: 135.200 / 134.800 / 134.000
Dirençler: 136.300 / 136.800 / 137.300

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Temmuz
ayı başıyla açığa satış yasağını BIST 30
endeksinde yer alan hisseler için
kaldırması kontratta satış dalgasına
neden olduğunu takip etmiştik. Yaşanan
sert geri çekilmelere rağmen yükseliş
trendini sürdüren kontrat geçtiğimiz hafta
genelinde küresel piyasalardaki alım
trendi ile yükselişini sürdürdü. Haftanın
son iki işlem günü ise genel olarak yatay
bir seyir izleyen kontrat 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.
Haftanın ikinci işlem gününde piyasalarda
oluşan fiyatlamaları yakından takip etmeyi
sürdüreceğiz.
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Günün Gelişmeleri:
Temmuz ayı vadeli USDTRY kontratı
haftanın ilk işlem gününü %0.29 düşüşle
6.8670 seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne düşüşle başlayan kontrat gün içerisinde yatay bir seyir izledi ve günü azda
olsa ekside noktaladı. Kontratta yukarı yönlü tepki hareketleri görmemiz
durumunda 6.8850 ve 6.90 direnç seviyelerini takip edeceğiz. Olası geri
çekilmeler yaşanması durumunda ise 6.8550 ve 6.84 destek seviyeleri söz
konusu.
Destekler: 6.8550 / 6.8400 / 6.8250

Haziran ayı ortasından beri yatay bantta
hareket eden dolar/TL kuru yatay
bandını sürdürüyor. Geçtiğimiz haftanın
ikinci işlem günü doların çoğu gelişen
ülke para birimleri karşısında değer
kazandığı izlenirken ABD ile Çin
arasında ortaya çıkan Güney Çin Denizi
gerginliği de veri takvimi açısından sakin
olan hafta genelinde beklentilerin
üzerinde gelen Türkiye sanayi üretimi
verisi de kontratı yatay bandından
çıkarmadı. Çarşamba günü 15 Temmuz
nedeniyle piyasa kapalı iken haftanın
geri kalanında ise kontratta yatay
trendin devam ettiğini gördük. Kontratta
yatay hareketin yeni işlem gününde de
devam ettiğini izleyebiliriz.
Haftanın
ikinci
işlem
gününde
piyasalarda
oluşan
fiyatlamaları
yakından takip etmeyi sürdüreceğiz.

Dirençler: 6.8850 / 6.9000 / 6.9250
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Günün Gelişmeleri:
Ağustos ayı vadeli Altın kontratı, haftanın ilk
işlem gününü %0.41 yükselişle 1822
seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan ve gün içerisinde 1824 dolara kadar yükselen
kontrat günü artıda noktaladı. Kontratta yükselişin sürmesi halinde 1827 ve
1835 direnç seviyelerini takip edeceğiz. Olası aşağı yönlü hareketler
görmemiz durumunda ise 1814 ve 1805 destek seviyeleri test edilebilir.
Destekler: 1814 / 1805 / 1795
Dirençler: 1827 / 1835 / 1843

Geçtiğimiz hafta ABD ile Çin arasında
gerginlik ve artan vaka sayıları Altın'a destek
olmaya devam ederken, olumlu haber
akışlarıyla takip edilen aşı gelişmeleri,
Çin'den gelen veriler ile Dolar'da gözlenen
yukarı yönlü hareketin neden olduğu kısmi
baskılar sonucu Ons Altın'ın aşağı yönlü
hareketini sürdürdüğü takip edilmişti.
Haftanın ilk işlem gününde ise risk
iştahındaki toparlamaya rağmen devam eden
artan vaka endişeleri doğrultusunda Ons
Altın'ın
sınırlı
yükselişini
sürdürdüğü
gözleniyor. 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
olmaya devam ediyor.
Haftanın ikinci işlem gününde piyasalarda
oluşan fiyatlamaları yakından takip etmeyi
sürdüreceğiz.
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BURVA payında 21/07/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle mevcut açığa satış yasağına ilave olarak kredili işlem
yasağı ve brüt takas önleyici tedbirleri uygulanacaktır. Tedbirin uygulanacağı son tarih 20/10/2020'dir.
YESIL paylarında 21/07/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 04/08/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar
brüt takas uygulanacaktır.

