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ABD-ÇİN GERİLİMİNDE YENİ PERDE
ABD Başkanı Donald Trump, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ne getirilen Ulusal Güvenlik Yasası nedeniyle Çin'i sorumlu tutan bir yasa
tasarısını onayladı ve Hong Kong'a yönelik imtiyazları kaldıran bir başkanlık kararnamesi imzaladı. Trump, Beyaz Saray bahçesinde,
Hong Kong konusunda Çin'e yönelik atılacak yeni adımları ele aldığı basın toplantısında, "Bugün Çin'i Hong Kong halkına yönelik baskı
politikalarından dolayı sorumlu tutan bir yasa tasarısı ve başkanlık kararnamesi imzaladım." ifadesini kullandı. Hong Kong'a Ulusal
Güvenlik Yasası'nı getiren Çinli yetkililerle iş yapan tüm bankalara yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarının Kongrenin büyük
desteği ile geçtiğini anımsatan Trump,"Bugün ben de bu kararnameyi onayladım. Bu kararname Hong Kong'un özgürlüğünü elinden alan
kişileri ve kurumları sorumlu tutmamızı sağlayan yeni araçlar sağlıyor." dedi.
ABD'de sanayi üretimi 60 yılın en büyük artışını gerçekleştirdi. ABD'de sanayi üretimi Haziran ayında yüzde 5.4 ile beklenenden daha
fazla artış gösterdi. ABD'de sanayi üretimi Haziran ayında 1959 yılından bu yana en büyük aylık artışını gerçekleştirdi ve bu durum,
imalat sektörünün korona virüsün yayılmasını önlemek için uygulamaya koyulan kısıtlamaların ardından canlanmaya başladığını işaret
ediyor. ABD'de ithalat fiyat endeksi, Haziran'da aylık yüzde 1,4 artarak Mart 2012'den bu yana kaydedilen en yüksek aylık artışı gösterdi.
İhracat fiyat endeksi de bu dönemde aylık yüzde 1,4 yükselerek Mart 2011'den bu yana en büyük yükselişi kaydetti. Buna göre, ülkede
ithalat fiyat endeksi, Haziran'da bir önceki aya kıyasla yüzde 1,4 artarak Mart 2012'den beri en büyük aylık yükselişini gerçekleştirirdi.
AMB faiz kararı için toplanıyor. Piyasalar Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararını bekliyor. Piyasalarda herhangi bir değişiklik beklemiyor.
Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) toplantısında hiçbir değişiklik beklenmiyor ancak piyasalar AMB Başkanı Christine Lagarde'ın işaret
edeceği noktalara odaklandı. Piyasalar, AMB'nin yarınki faiz kararına odaklandı. bankadan herhangi bir aksiyon beklenmiyor ancak
piyasalar AMB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarına ve işaret edeceği noktalara odaklandı.
Japonya Merkez Bankası (BoJ), faizlerde ve para politikasında değişikliğe gitmezken, Mart 2021'de biten mali yıla ilişkin daralma
beklentisini yüzde 3-5 aralığından yüzde 4,5-5,7 aralığına yükseltti. Banka, politika faizini değiştirmeyerek yüzde eksi 0,1'de bıraktı. Söz
konusu kararı 1'e karşı 8 oyla alan BoJ, sınırsız miktarda devlet tahvili ve yıllık 12 trilyon yen Borsa yatırım fonları (ETF) ile yıllık 180
milyar yen Japon gayrimenkul yatırım fonları (J-REIT) alımına devam edeceğini duyurdu. Banka, 2 trilyon yenlik şirket tahvili ve 3 trilyon
yenlik şirket bonosu alımlarına da devam edeceğini, ayrıca Mart 2021 sonuna kadar her biri için 7,5 trilyon yenlik ek alım yapacağını
anımsattı.
OPEC petrol üretim kesintisi miktarını azaltmaya hazırlanıyor. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ham petrol üretim kesintisi miktarını
azaltmak için hazırlık yapıldığı açıklandı. OPEC lideri Suudi Arabistan'ın Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, burada yaptığı açıklamada,
yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomileri ve küresel petrol piyasasını daha önce görülmemiş bir şekilde etkilediğini belirterek,
OPEC ülkelerinin buna karşı gerekli önlemleri aldığını ifade etti.
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Günün Gelişmeleri:
XU100 endeksi haftanın ikinci işlem
gününü
%0.56
düşüşle
117.741
seviyesinde tamamladı. 23.2 milyar TL
işlem hacminin gerçekleştiği günde
bankacılık endeksi %1.24 düşerken, sanayi
endeksi ise %0.53 değer kaybetti.

Teknik Analiz:
Güne düşüşle başlayan, gün içerisinde 117.500 destek seviyesine kadar geri
çekilen ve yurt dışı borsalara göre pozitif ayrışan endekste yukarı yönlü
hareketin devam etmesi halinde 118.800 ve 119.500 direnç seviyelerini takip
edeceğiz. Endekste satış baskısının tekrar artması durumunda ise
117.500'ten sonra 117.000 ve 116.300 destek seviyeleri söz konusu olabilir.
Destekler: 117.500 / 117.000 / 116.300
Dirençler: 118.800 / 119.500 / 120.200

Endeks pozitif ayrışıyor. Geçtiğimiz hafta
Çarşamba günü 120.000 seviyesini test
ettikten sonraki iki işlem gününde yaşadığı
sert satışlarla 113.000 seviyesinin altını
gören BIST 100 endeksi yeni işlem
haftasına ise hem ABD vadelileri hem de
Asya piyasalarındaki pozitif görünüme eşlik
ederek yükselişle başlamıştı. Yeni haftanın
ilk işlem gününü yüzde 3'ün üzerinde artıda
kapatan endeks Salı günü ise yurt dışı
borsalardaki satıcılı seyir ile düşüşle
başladı ve günü ekside kapattı. Dün 15
Temmuz nedeniyle piyasa kapalı iken
bugün ise endeksteki yükseliş trendinin
devam edip etmeyeceğini izleyeceğiz.
Haftanın
üçüncü
işlem
gününde
piyasalarda oluşan fiyatlamaları yakından
takip etmeyi sürdüreceğiz.

16 Temmuz 2020
Günün Gelişmeleri
Ağustos ayı vadeli endeks 30 kontratı
haftanın ikinci işlem gününü %0.04
düşüşle 135.225 seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne düşüşle başlayan kontrat gün içerisinde de satıcılı bir seyir izledi ve günü
ekside noktaladı. Kontratta yükseliş trendinin sürmesi halinde 135.700 ve
136.300 direnç seviyelerini takip edeceğiz. Kontratta geçtiğimiz haftakine
benzer olası geri çekilmeler yaşanması durumunda ise 134.500 ve 133.800
destek seviyeleri test edilebilir.
Destekler: 134.500 / 133.800 / 133.200
Dirençler: 135.700 / 136.300 / 137.000

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 1
Temmuz itibariyle açığa satış yasağını
BIST 30 endeksinde yer alan hisseler için
kaldırması kontratta satış dalgasına
neden olduğunu takip etmiştik. Yaşanan
geri çekilme sonrasında tepki alımları
gördüğümüz kontrat geçtiğimiz hafta
genelinde küresel piyasalardaki alım
trendi ile yükseliş sürdü. Haftanın son iki
işlem günü ise genel olarak satıcılı bir
seyir izleyen kontrat spot piyasada
yaşanan sert satış dalgasından etkilendi
ve ciddi satışlarla karşılaştı. Yeni haftaya
ise yurt dışı piyasalardaki alıcılı seyre
eşlik ederek başlayan kontrat, gün
içerisinde bu alıcılı seyrini korumuştu. Salı
günü ise kontratta yurt dışı piyasalara
bağlı olarak geri çekilme gördük.
Haftanın
üçüncü
işlem
gününde
piyasalarda oluşan fiyatlamaları yakından
takip etmeyi sürdüreceğiz.
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Günün Gelişmeleri:
Temmuz ayı vadeli USDTRY kontratı
haftanın ikinci işlem gününü %0.13
yükselişle
6.9045
seviyesinde
tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan kontrat gün içerisinde yatay bir seyir izledi ve günü
azda olsa artıda noktaladı. Kontratta yukarı yönlü hareketler olması durumunda
6.9150 ve 6.93 direnç seviyelerini takip edeceğiz. Olası geri çekilmeler
yaşanması durumunda ise 6.8850 ve 6.8650 destek seviyeleri söz konusu.
Destekler: 6.8850 / 6.8650 / 6.8500
Dirençler: 6.9150 / 6.9300 / 6.9500

Kur yatay hareketini sürdürüyor. Haziran
ayı ortasından beri yatay bantta hareket
eden dolar/TL kuru ve kontrat bu yatay
hareketini sürdürüyor. Haftanın ikinci
işlem günü doların çoğu gelişen ülke
para
birimleri
karşısında
değer
kazandığı izlenirken ABD ile Çin
arasında ortaya çıkan Güney Çin Denizi
gerginliğine bağlı olarak kurun yatay
banttan çıktığını görebiliriz. Veri takvimi
açısından sakin olan hafta genelinde
beklentilerin üzerinde gelen Türkiye
sanayi üretimi verisi de kontratı yatay
bandından çıkarmadı. Dün 15 Temmuz
nedeniyle piyasa kapalı iken bugün ise
kontratta yatay trendin devam edip
etmeyeceğini izleyeceğiz.
Haftanın üçüncü işlem gününde
piyasalarda
oluşan
fiyatlamaları
yakından takip etmeyi sürdüreceğiz.
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Günün Gelişmeleri:
Ağustos ayı vadeli Altın kontratı, haftanın
ikinci işlem gününü %0.02 yükselişle 1815
seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne geri çekilme ile başlayan ve gün içerisinde alıcılı seyreden kontrat günü
azda olsa artıda noktaladı. Kontratta yükselişin sürmesi halinde 1820 ve 1827
direnç seviyelerini takip edeceğiz. Olası aşağı yönlü hareketler görmemiz
durumunda ise 1807 ve 1795 destek seviyeleri test edilebilir.
Destekler: 1807 / 1795 / 1787
Dirençler: 1820 / 1827 / 1835

Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde
gözlenen satış baskısı sonucu 1800 seviyesi
üzerinde tutunmakta zorlanan Ons Altın'ın
koronavirüse ilişkin olumlu gelişmeler
getirdiği iyimserlik sonucu aşağı yönlü sınırlı
hareketleri 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 bulmaya devam
ediyor. Gün içerisinde risk iştahında
gözlenen
bozulmanın
devam
etmesi
durumunda güvenli varlık alımlarına talebin
artması ile kontratta yükseliş devam ettiğini
görebiliriz.
Haftanın üçüncü işlem gününde piyasalarda
oluşan fiyatlamaları yakından takip etmeyi
sürdüreceğiz.
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BFREN payında 16/07/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağı"na ilave olarak "Kredili
İşlem Yasağı" ve "Brüt Takas" önleyici tedbirleri uygulanacaktır. Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 14/08/2020'dir.
DITAS payında 16/07/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağı"na ilave olarak "Kredili İşlem
Yasağı" ve "Brüt Takas" önleyici tedbirleri uygulanacaktır. Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 15/10/2020'dir.
TEKTU: 2Ç20 bilançosunda 46 milyon TL net zarar açıkladı.
KAPLM paylarında 16/07/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 30/07/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna)
kadar brüt takas uygulanacaktır.

