..

10 Eylül 2020

BUGÜN GÖZLER AVRUPA MERKEZ BANKASI AÇIKLAMALARINDA..
ABD’de Wall Street'in ana endeksleri, Nasdaq'ın düzeltme bölgesini onaylamasından bir gün sonra, yatırımcıların teknolojiyle ilgili hisse
senetlerinin geri çekilmesinden yararlanmak için geri adım atmasıyla, son üç seansta yaşana sert düşüşleri kırmak için Çarşamba günü
yükselişle günü tamamladı. Tesla Inc hisseleri, bir önceki oturumda bir günlük en büyük düşüşünü yaşadıktan sonra %10.92 oranında
toparlanırken, piyasa değerine göre ilk üç ABD halka açık şirketleri olan Apple Inc, Microsoft Corp ve Amazon.com Inc her biri en az %3
artış yaşadı. Nasdaq’ın bir teknik destek düzeyi olarak tanımlanabilecek 50 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kalmasını pazarın
yönünü tersine çevirmede anahtar olduğu söylenebilir. Piyasadaki oynaklığın ABD başkanlık seçimleri öncesi daha da artması muhteöel
görünüyor.
Avrupa hisseleri, Avrupa Merkez Bankası'nın bugünkü politika toplantısının arifesinde Çarşamba günü yükselişe yöneldi.
AstraZeneca’nın önümüzdeki hafta COVID-19 aşı denemesine devam edebileceğine dair bir raporunun ardından yatırımcılar düşüşleri
tersine çevirdi. AstraZeneca, bir gönüllüde açıklanamayan bir hastalıktan sonra deneysel aşısının küresel denemelerini duraklatmak
zorunda kalmıştı.
Küresel piyasaların gözü bugün yapılacak olan Avrupa Merkez Bankası toplantısına çevrildi. Toplantıda faiz ile ilgili herhangi bir değişiklik
yapılması beklenmezken, toplantının gündeminin son dönemde değer kazanan Euro olması öngörülüyor. Bu toplantıda ECB’nin
Euro’daki güçlenme sonrasında daha piyasa dostu bir açıklama yapması muhtemel görünüyor. Toplantıda ayrıca bankanın çok güçlü
Euro’nun enflasyon hedefini tehlikeye atacağına dair açıklamada bulunup bulunmayacağına, enflasyon hedefinde bir değişiklik olup
olmayacağı ve yıl sonuna kadar varlık alım miktarında bir değişiklik yapılıp yapılmayacağına dair olası mesajlara odaklanılacak.
Dünün bir diğer gelişmesi de petrol fiyatları kaynaklıydı. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 2021'e kadar petrol
fiyatlarının varil başına yaklaşık 40 ila 45 dolar arasında olacağını öngördüğünü açıkladı. Rapora göre, mevcutta negatif pozisyonda olan
küresel petrol ve gaz sektörü görünümü, Haziran 2021'e kadar beklenen iyileşmeye bağlı olarak durağan seyre geçecek. Rapora göre
entegre petrol ve gaz şirketleri, bu yılın ikinci çeyreğindeki toparlanma sonrasında rafine ürünlere yönelik artan talepten yararlanacak
ancak talep geçen yıla kıyasla 2021'e kadar daha zayıf kalacak.
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "İngiltere'nin Brexit ayrılık anlaşmasının bazı maddelerine uymayabileceği" yönünde çıkan
haberlerin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. İngiltere'nin AB ile yaptığı Brexit anlaşmasına uyması gerektiğine
dikkat çeken Von der Leyen, "İngiliz hükümetinin Brexit ayrılık anlaşmasını ihlal etme niyetiyle ilgili yaptığı açıklamalardan çok endişe
duyuyorum." ifadesini kullandı
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Günün Gelişmeleri:
XU100 endeksi geçen günü %0.93
yükselişle 1.099,68 seviyesinde tamamladı.
17,9 milyar TL işlem hacminin gerçekleştiği
günde bankacılık endeksi %0,01, sanayi
endeksi ise %1,69 değer kazandı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan ve gün içerisinde alış ağırlıklı seyir izleyen endeks
günü yine pozitif tarafta noktaladı. Endekste önceki gün denenen ve dün
üzerinde kalınan 200 günlük ortalama üzerinde bugün tutunmanın sürmesi
durumunda 1.103 ve aşılabilirse 1.116 direnç seviyelerini takip edeceğiz.
Gelebilecek satış baskısının yeniden artması halinde ise 1.087 ve 1.075 destek
seviyeleri test edilebilir.
Destekler: 1.087 / 1.075 / 1.065
Dirençler: 1.103 / 1.112 / 1.130

Dün endekste geçtiğimiz haftalarda da
gözlenen enerji hisselerine gelen alımlar
günün dikkat çeken hareketleri oldu.
Gelmesi muhtemel yeni bir enerji kaynağı
haberi beklentisi ile gün sonunda
endeksteki yükselişe en fazla katkı
sağlayan hisselere baktığımızda ilk sırada
Tüpraş’ın ikinci sırada ise Petkim’in olduğu
gözlendi. Yükselişe katkı sağlayan diğer
hisseler arasında yine enerji sektörü
hisselerinin yer aldığını söyleyebiliriz. Dün
yurtdışı piyasalarda da risk iştahının yüksek
olduğu ve ABD ile Avrupa endekslerinin
günü artıda tamamladığı görüldü.
Yeni günde Avrupa merkez Bankası’nın faiz
kararı ve arından başkan Lagarde’ın
konuşması takip edilecek. Yurtiçinde ise
yaşanan jeopolitik gelişmelerin fiyatlamaya
olumsuz etkisi şu an için söz konusu değil
görünüyor.
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Günün Gelişmeleri
Ekim ayı vadeli endeks 30 kontratı önceki
işlem gününü %1,53 yükselişle 1.245
seviyesinde tamamladı.
Dün XU100 ana endeksinde enerji
hisseleri öncülüğünde oluşan yükseliş
akabinde kontratta da yukarı yönlü hareket
isteğinin ön planda yer aldığı izlendi.
Yurtdışı piyasalarda yaşanan yükseliş
eğiliminin de içerideki olumlu fiyatlamalara
etki ettiğini söyleyebiliriz.

Teknik Analiz:
Güne yatay başlayan ve gün içerisinde 1.246 seviyesini test eden kontrat
günü risk iştahındaki oluşan artış nedeniyle pozitif tarafta noktaladı. Kontratta
1,256 trend direnci altında satış baskısının sürmesi halinde 1.220 ve 1.207
destek seviyeleri test edilebilir. Kontratta tepki alımlarının devamı durumunda
ise 1.246 ve 1.256 düşüş trend direnç seviyelerini takip edeceğiz.
Destekler: 1.220 / 1.207 / 1.200
Dirençler: 1.246 / 1.256 / 1.265

Gözler
Doğu
Akdeniz
üzerinden
Yunanistan ile yaşanan gerilimde olmaya
devam ediyor. Bir süredir bu konu ile ilgili
yaşananlar TL varlıklar üzerinde baskı
oluşturuyor. Bu duruma ek olarak küresel
risk iştahının seyri de son gelen aşı
haberleriyle birlikte yakından izlenecek.
Bugün ayrıca Avrupa Merkez Bankası’nın
faiz karrı ve sonrasında
gerçekleşecek
tassgggdgdgdgdg30
basın toplantısı da yakından takip edilecek.
Yurtdışı piyasalarda olumlu hava devam
ederse bu içeriye de yükseliş olarak
yansımalar yaratabilir.
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Günün Gelişmeleri:
Eylül ayı vadeli USDTRY kontratı önceki
işlem gününü %0.27 düşüşle 7.5132
seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne hafif yükselişle başlayan kontrat gün içerisinde yükseliş isteğini 7.54
seviyesine kadar sürdürdü ve ardından gelen satışlarla günü ekside noktaladı.
Kontratta TL değer kaybına bağlı olarak yükselişin sürmesi durumunda
7.5400 ve 7.5500 direnç seviyelerini takip edeceğiz. Olası geri çekilmeler
yaşanması durumunda ise 7.4970 ve 7.48 destek seviyeleri söz konusu
olabilir.
Destekler: 7.4970 / 7.4800 / 7.4650

Dolar/TL kuru 7.40 üzerinde tutunma
sonrası tarihi zirvesini dün
yine 7.54’ü test
2020
ederek geliştirdikten sonra günü TL
varlıklara gelen alımlarla birlikte negatif
tarafta tamamladı. Doğu Akdeniz gerilimi
ve küresel bazda toparlanma gösteren
dolar ile gelişmekte olan ülke para
birimlerindeki değer kayıplarıyla birlikte
birlikte dolar/TL kuru tarihi zirvesini
geliştirirken kontrat tarihi zirve seviyelerini
yine zorluyor. Türk Lirası üzerinde
baskının bir süre daha devam etmesi
jeopolitik gelişmeler ve enflasyon, negatif
reel faiz, cari açık, bütçe açığı gibi
ekonomik
gelişmeler
bağlamında
muhtemel görünüyor. Fakat enerji kaynağı
bulunamsı ile ilgili haberlerin beklendiğine
dair gelen açıklamalar Türk Lirası’nın güç
kazanmasına imkan verebilir.
Yeni işlem gününde bu gelişmeye dayalı
olası yeni haber akışlarını izleyeceğiz.

Dirençler: 7.5400 / 7.5500 / 7.5700
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Günün Gelişmeleri:
Ekim ayı vadeli Altın kontratı, önceki işlem
gününü %1,07 yükselişle 1.948,55 Dolar
seviyesinde tamamladı.
Doların zayıflaması ve koronavirüs aşısının
geliştirilmesindeki testlerde görülen yan
etki nedeniyle oluşan gecikmeyle ilgili
endişeler yatırımcıları güvenli liman olan
Altın’a yönelttiğinden, spot ons Altın
fiyatları Çarşamba günü yaklaşık bir hafta
içindeki en yüksek seviyesine çıktı. Buna
bağlı olarak ons Altın kontratında da
yükseliş yaşandı.

Teknik Analiz:
Güne hafif yükselişle başlayan ve gün ortasına kadar satış yönlü bir seyir
izleyen kontrat öğelen sonra gelen alımlarla günü yükselişle noktaladı.
Kontratta 1950 direnci altında tutunmanın sürmesi durumunda 1925 ve 1920
destek seviyeleri test edilebilir. 1950 direncinin üzerini görmemiz durumunda
ise 1955 ve 1975 direnç seviyelerini takip edeceğiz.
Destekler: 1920 / 1913 / 1906
Dirençler: 1950 / 1955 / 1975

Avrupa Merkez Bankası'nın bügünkü para
politikası toplantısında bankanın Haziran
tahminlerine kıyasla yalnızca küçük
değişiklikler gösterecek büyüme ve
enflasyon tahminlerini yayınlayacağını
bildirmesinin ardından Dolar % 0,2 düştü.
Bu arada, AstraZeneca’nın deneysel
COVID-19 aşısının küresel denemeleri, bir
çalışma katılımcısında açıklanamayan bir
hastalık nedeniyle duraklatıldı.Bu açıdan
bugün kontratta yeniden yükseliş eğilimi ön
planda kalabilir.
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PINSU.E, RAYSG.E, SANFM.E paylarında 10/09/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 24/09/2020 tarihli işlemlere
(seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.
CEOEM: 1,54 milyon TL tutarında medikal nitril eldivenin yurt dışına satışını yaptığını açıkladı.
DIRIT: Değerleme raporu 14 milyon TL olan arsa ve fabrika binasının satışı için alıcılar ile görüşmelere başladığını açıkladı.
NATEN: Berkteks ile İtalya'da Güneş Elektrik Santrali proje geliştirilmesi için 12,33 milyon euroluk sözleşme imzaladığını
açıkladı.

