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DİKKATLER BUGÜN FED KARARLARINDA OLACAK
Avrupa Borsaları perakende alanında faaliyet gösteren şirketlerin hisselerinde değer kazancı ile günü yükselişle kapattı. Kapanışta,
gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,66 yükselerek, 370,96 puandan kapandı. Stoxx 600 perakende sektörü indeksinin günü
yüzde 2,33 değer kazanarak, kapatması dikkati çekti. Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,32 artarak 5.067,93 puana, İtalya'da FTSE
MIB 30 endeksi ise yüzde 0,82 değer kazanarak 19.956,95 puana yükseldi. Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,18 yükselişle
13.217,67 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,32’lik artışla 6.105,54 seviyesinden kapandı.
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, "Türkiye'den somut adım gördüğümüz durumda istikşafi görüşmelere derhal başlamaya hazırız." Dedi.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'nin adım atması halinde deniz yetki alanlarının belirlenmesi için istikşafi görüşmelere
hemen başlamaya hazır olduklarını bildirdi. Miçotakis, "tüm Akdeniz için hassas bir dönemde" olduklarının altını çizerek Türkiye ile
yaşadıkları krizde "sadece Yunanistan'ın değil, AB'nin jeopolitik ve stratejik çıkarlarının da tehdit altında olduğunu" iddia etti.
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alındığı NATO Karargahı'ndaki teknik
toplantının sona erdiğini, bir sonraki toplantının 17 Eylül'de yapılmasının planlandığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, TürkiyeYunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alındığı NATO Karargahı'nda bugün yapılan teknik toplantının sona
erdiği belirtildi.
Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), ABD'nin Çin mallarına uyguladığı gümrük tarifelerinin uluslararası kurallara aykırı olduğunu kaydetti. Bu
açıklama, ABD Başkanı Donald Trump'ın 550 milyar dolardan fazla Çin ürününün ithalatına gümrük vergisi getirerek Pekin'e karşı
yürüttüğü ticaret savaşında elini zayıflatacak. DTÖ'nün üç uzmanından oluşan bir panel, Salı günü yaptıkları açıklamada, ABD'nin 2018
yılında Çin mallarına tarife uygulayarak uluslararası kuralları ihlal ettiğini duyurdu. Bu karar Pekin'in Trump'ın ticaret savaşının WTO
kurallarını ihlel ettiği yolundaki tezini güçlendirirken, Washington yönetimi bu kararı, 60 gün içinde temyiz ederek etkin bir şekilde veto
edebilir.
ABD'de ithalat ve ihracat fiyatları Ağustos'ta beklenenden fazla arttı. Buna göre, ülkede ithalat fiyat endeksi, Ağustos'ta bir önceki aya
kıyasla yüzde 0,9 arttı. Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen verinin, Ağustos'ta yüzde 0,5 artması tahmin ediliyordu. Endeks,
Temmuz ayında ise yüzde 1,2'lik artış göstermişti. İthalat fiyat endeksi, Ağustos'ta geçen yılın aynı dönemine kıyasla ise yüzde 1,4
azaldı. Bu dönemde ithalat fiyat endeksindeki yükselişte, ithal akaryakıt fiyat endeksindeki yüzde 3,3'lü yükseliş etkili oldu.
Çin, bazı ABD ürünlerinin gümrük vergisi muafiyetini bir yıl daha uzatma kararı aldığını duyurdu. Çin Devlet Konseyi Gümrük Tarife
Komisyonu, 16 Eylül 2021'e kadar ABD'den ithal edilen endüstriyel yağlar ve balık yemi dahil 16 ürüne ek tarife uygulanmayacağını
açıkladı. ABD'nin ağustos ayında Çin malları üzerinde 2021'e kadar sürecek gümrük vergisi muafiyetini genişletmesinin ardından Pekin
yönetimi de bu adıma 16 ABD ürünündeki vergi muafiyetinin bir yıl daha uzatılmasıyla karşılık verdi.
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Günün Gelişmeleri:
XU100 endeksi haftanın ikinci işlem gününü
%0,36 yükselişle 1,111.24 seviyesinde
tamamladı. 16.5 milyar TL işlem hacminin
gerçekleştiği günde bankacılık endeksi
%0.09 düşerken, sanayi endeksi ise %1.04
değer kazandı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan ve gün içerisinde bu yükselişini sürdüren endeks
günü artıda noktaladı. Endekste alımların sürmesi halinde 1.118 ve 1.125
direnç seviyeleri test edilebilir. Direnç seviyelerinden gelebilecek olası
satışlarla geri çekilme görmemiz durumunda ise 1.106 ve 1.100 destek
seviyelerini takip edeceğiz.
Destekler: 1.106 / 1.100 / 1.095
Dirençler: 1.118 / 1.125 / 1.132

Endekste yükseliş devam ediyor. Geçtiğimiz
Cuma
akşamı
uluslararası
kredi
derecelendirme
kuruluşu
Moody's'in
Türkiye'nin kredi notunu B1 seviyesinden
B2'ye indirmesine rağmen BIST 100
endeksinin haftaya yurt dışı borsalardaki
pozitif görünüme eşlik ederek yükselişle
başladığını görmüştük. Pozitif seyrini dünde
sürdüren endekste Yunanistan Başbakanı
Miçotakis'ten gelen "Türkiye'den somut
adım gördüğümüz durumda görüşmelere
derhal başlamaya hazırız" açıklaması
sonrasında
yukarı
yönlü
hareketin
hızlanması dikkat çekti.
Haftanın geri kalanında korona virüs ile ilgili
gelişmelere ek olarak jeopolitik gelişmelerin
fiyatlamalara
olan
etkisini
izlemeyi
sürdüreceğiz.

16 Eylül 2020
Günün Gelişmeleri
Ekim ayı vadeli endeks 30 kontratı
haftanın ikinci işlem gününü %0,10
yükselişle 1246 seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan ve gün içerisinde pozitif seyrini koruyan kontrat
günü artıda noktaladı. Kontratta yurtdışı borsalara paralel olarak yükselişin
sürmesi halinde 1.249 ve 1.255 direnç seviyelerini takip edeceğiz. Dün ki
yükseliş sonrasında olası geri çekilmeler yaşanması durumunda ise kontratta
1.242 ve 1.235 destek seviyeleri söz konusu olabilir.
Destekler: 1.242 / 1.235 / 1.228
Dirençler: 1.249 / 1.255 / 1.262

Eylül ayı başında başladığı yükseliş
trendine devam eden kontrat, yukarı yönlü
hareketine haftanın ikinci işlem gününde
de devam etti. Gün içerisinde spot
piyasanın kapanışa yakın yaşanan sert
satışlarla geri çekilen kontrat tepki alımları
ile kayıplarını geri aldı. Doğu Akdeniz’deki
gerilimde
Yunanistan
Başbakanı
Miçotakis’in Türkiye'den somut adım
gördüğümüz
durumda
istikşafi
görüşmelere derhal başlamaya hazır
oldukları açıklamaları kontrattı yukarı
yönlü desteklerken FOMC toplantısı
öncesinde yurt dışı piyasalar ile birlikte
kontratta da oynaklığın artığını görebiliriz.
Haftanın geri kalanında yurtdışı piyasa
fiyatlaması
ile
içerideki
jeopolitik
gelişmeler fiyatlanmaya devam edecek.
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Günün Gelişmeleri:
Eylül ayı vadeli USDTRY kontratı
haftanın ikinci işlem gününü %0.08
düşüşle 7.5074 seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne geri çekilme ile başlayan kontrat gün içerisinde genel olarak pozitif
seyretti ve günü azda olsa ekside noktaladı. Kontratta yukarı yönlü hareketin
devam etmesi durumunda 7.52 ve 7.5350 direnç seviyelerini takip edeceğiz.
Olası geri çekilmeler yaşanması durumunda ise 7.50 ve 7.4850 destek
seviyeleri söz konusu olabilir.
Destekler: 7.5000 / 7.4850 / 7.4700

FOMC Eylül toplantısı haftasına 7,50 TL
üzerinde başlayan ve 7,52 TL'nin üzerini
test eden kontrat bu seviyenin hemen
altında fiyatlamasına devam ediyor.
Haftanın ilk işlem gününde hem dolar
endeksinde hem de ABD 10 yıllık tahvil
faizlerinde yaşanan geri çekilme dünde
sürerken
devam
eden
jeopolitik
risklerimiz ve 500'ün üzerindeki CDS
primimiz TL'yi baskılamayı sürdürüyor.
Dün ABD'de açıklanacak sanayi üretimi
verisi Ağustos ayında yüzde 0.4 ile
beklenenden daha zayıf bir artış
gerçekleştirdi.
FOMC
toplantısı
öncesinde yurt dışı piyasalar ile birlikte
kontratta
da
oynaklığın
artığını
görebiliriz.
Haftanın geri kalanında yurtdışı piyasa
fiyatlaması
ile
içerideki
jeopolitik
gelişmeler fiyatlanmaya devam edecek.

Dirençler: 7.5200 / 7.5350 / 7.5500
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Günün Gelişmeleri:
Ekim ayı vadeli Altın kontratı, haftanın
ikinci işlem gününü %0,18 düşüşle
1.957,80 dolar seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan kontrat gün içerisinde yükseliş seyrini koruyamadı
ve günü ekside tamamladı. Kontratta dün yaşanan geri çekilme sonrasında
tepki alımları görmemiz durumunda 1965 ve 1972 direnç seviyelerini takip
edeceğiz. Olası aşağı yönlü hareketlerin devamı halinde ise 1950 ve 1943
destek seviyeleri test edilebilir.
Destekler: 1950 / 1943 / 1935
Dirençler: 1965 / 1972 / 1980

Geçtiğimiz
gün
Dolar'daki
satış
baskısının devam etmesi ile FOMC
haftasına 1950 Dolar seviyesinde sınırlı
bir yükselişle başlayan kontratta yukarı
yönlü sınırlı hareketler takip edilmişti. Dün
ise FOMC toplantısı öncesinde Dolar'da
gözlenen geri çekilme değerli metalde
1975 Dolar seviyesi test edildi. Aşı
çalışmalarının
hız
kazanması
ve
piyasalardaki iyimser hissiyat yukarı
yönlü hareketleri sınırlandırırken Dolar
çevresindeki zayıf hareketler ve değerli
metale olan talebin devamı halinde
bugünde kontratta yukarı yönlü hareketler
görülebilir.
Haftanın üçüncü işlem gününde FOMC
toplantısı öncesinde kontratta oynaklık
artabileceği gibi jeopolitik gelişmelerin de
fiyatlamalara olan etkisni takip etmeyi
sürdüreceğiz.
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MERKO payında 16/09/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağına" ilave olarak "Kredili
İşlem Yasağı" ve "Brüt Takas" önleyici tedbirler uygulanacaktır. Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 15/10/2020'dir.
KENT payları 16/09/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 30/09/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek
fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir.
GARAN: Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's, 11 Eylül 2020 tarihinde Türkiye'nin notunu B1'den (Negatif
görünüm) B2'ye (Negatif görünüm) düşürmesini takiben; 15 Eylül 2020 tarihinde Banka'nın uzun vadeli YP notunu
da B3'den (Negatif görünüm) Caa1'e (Negatif görünüm) düşürmüştür.
VERUS: %100 oranında bağlı ortaklığı olan Standard Boksit İşletmeleri 2 adet maden sahası ruhsat ihaleleri kazandı.

