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ENDEKSTE TEPKİ ALIMLARI SÜRECEK mi?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "müjde" açıklamasıyla dünya borsalarından pozitif ayrışan BIST 100 endeksi, Cuma günü
enerji hisselerinde yoğunlaşan alımlarla 1.141,32 puana kadar yükseldi. Kapanışa yakın kar satışları ile kazançlarını geri veren borsa
günü yüzde 1,50 azalışla 1.109,88 puandan tamamladı. Türkiye, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirirken,
Erdoğan, "Fatih Sondaj Gemimiz 20 Temmuz 2020'de başladığı Tuna 1 Kuyusu sondajında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi
keşfetmiş durumda. Hedefimiz, 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunmaktır" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Fitch, Türkiye'nin notunu teyit etti, görünümünü negatif'e çevirdi. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings,
Türkiye'nin BB- seviyesindeki kredi notunu teyit etti, görünümünü durağan'dan negatif'e çevirdi. Fitch'ten yapılan açıklamada, Döviz
rezervlerinin azalmasının, zayıf para politikasına ait kredibilitenin ve kısmen güçlü bir kredi teşviki ile beslenen büyük bir cari açığın dış
finansman risklerini daha da artırdığı belirtildi.
Açıklamada, siyasi baskılar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) sınırlı bağımsızlığı ve olaylara yavaş yanıt verme geçmişi,
politikanın yeterince sıkılaşmaması riskini artırarak, daha fazla dış dengesizliklere, piyasa istikrarsızlığına ve daha düzensiz bir duruma
neden olmakta denilerek Mart ayından bu yana net sermaye çıkışları ve kötüleşen dış ticaret açığıyla birlikte ABD doları karşısında
yüzde 16 değer kaybeden lirayı savunmak için büyük kur müdahaleleri yaşandığı vurgulandı.
ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ağustosta 2,7 puanlık artışla 53,6 değerine çıktı ve son 19 ayın en yüksek
seviyesini kaydetti. Uluslararası finansal araştırma kuruluşu IHS Markit, ABD'nin ağustos ayına ilişkin imalat, hizmet ve bileşik PMI öncü
verilerini açıkladı. Buna göre, imalat sanayi PMI, ağustosta bir önceki aya kıyasla 2,7 puan artarak 53,6 değerine yükseldi. Ayrıca ABD
2. el konut satışları Temmuz ayında yüzde 24.7 ile tüm zamanların en büyük artışını gerçekleştirerek 5.86 milyona çıktı. Ekonomik
toparlanmaya temel bir destek sağlamaya devam eden konut piyasasındaki bu iyileşme, mortgage faizlerindeki düşüşten kaynaklanıyor.
AB ile İngiltere arasındaki müzakerede ilerleme yok. AB Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, "Müzakerelerde ileriye değil geriye
gidiyoruz. Bu aşamada AB ve İngiltere arasında bir anlaşma sağlanması mümkün görünmüyor" dedi. Barnier, AB'den 31 Ocak'ta ayrılan
İngiltere ile gelecekteki ilişkileri belirleyecek anlaşmaya ilişkin müzakerelerin Brüksel'de gerçekleştirilen son turunun ardından
açıklamalarda bulundu. AB ve İngiltere arasında yapılan 7 tur müzakerelerde ilerleme olmadığına dikkati çeken Barnier, "Müzakerelerde
ileriye değil geriye gidiyoruz. Bu aşamada AB ve İngiltere arasında bir anlaşma sağlanması mümkün görünmüyor. Neden değerli zamanı
boşa harcıyoruz anlamıyorum." diye konuştu.
Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 15-21 Ağustos
haftasında bir önceki haftaya göre 11 adet artarak 183'e yükseldi. Bu sonuçla ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı ocak ayından bu yana
ilk defa çift haneli olarak artış göstermiş oldu.
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Günün Gelişmeleri:
XU100 endeksi haftanın son işlem gününü
%1.50
düşüşle
1.110
seviyesinde
tamamladı. 32 milyar TL işlem hacminin
gerçekleştiği günde bankacılık endeksi
%0.59 düşerken, sanayi endeksi ise %2.14
değer kaybetti.

Teknik Analiz:
Güne yatay başlayan endeks gün içerisinde yaşadığı satışlarla günü eksiyle
noktaladı. Endekste satış baskısının sürmesi halinde 1.106 ve 1.100 destek
seviyeleri test edilebilir. Yaşanılan geri çekilme sonrasında endekste tepki
alımları görmemiz durumunda ise 1.115 ve 1.120 direnç seviyelerini takip
edeceğiz.
Destekler: 1.106 / 1.100 / 1.095
Dirençler: 1.115 / 1.120 / 1.125

Geçtiğimiz haftanın üçüncü işlem gününde
Cumhurbaşkanı
Erdoğan'ın
yaptığı
açıklamalar borsada alım dalgasına neden
olurken endeks günü yüzde 3'e yakın
yükselişle noktalamıştı. Yine Çarşamba
akşamı açıklanan Fed’in tutanaklarında
Amerikan ekonomisindeki belirsizliklere
dikkat çekilmesinin ardından dün küresel
borsalarında
satıcılı
seyir
hakimdi.
Yurtdışındaki satıcı seyrin etkisinde kalan
endeks ise kapanışa doğru gelen alımlarla
günü artıda kapatmayı başardı. Haftanın
son işlem gününde ise Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın açıkladığı müdjeli habere kadar
yükselişini
sürdüren
endeks
haber
sonrasında ise yönünü aşağı çevirdi.
Haftanın ilk işlem gününde piyasalarda
oluşan fiyatlamaları yakından takip etmeyi
sürdüreceğiz.
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Günün Gelişmeleri
Ağustos ayı vadeli endeks 30 kontratı
haftanın son işlem gününü %2.26 düşüşle
1.252 seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yatay başlayan kontrat gün içerisinde yaşadığı satışlarla günü eksiyle
noktaladı. Kontratta satış baskısının sürmesi halinde 1.247 ve 1.244 destek
seviyeleri test edilebilir. Yaşanılan sert geri çekilme sonrasında kontratta tepki
alımları görmemiz durumunda ise 1.256 ve 1.260 direnç seviyelerini takip
edeceğiz.
Destekler: 1.247 / 1.244 / 1.240
Dirençler: 1.256 / 1.260 / 1.265

Geçtiğimiz
haftanın
üçüncü
işlem
gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın
yaptığı
açıklamalar
borsada
alım
dalgasına neden olurken kontrat günü
yüzde
3'ün
üzerinde
yükselişle
noktalamıştı. Yine Çarşamba akşamı
açıklanan Fed’in tutanaklarında Amerikan
ekonomisindeki
belirsizliklere
dikkat
çekilmesinin ardından dün küresel
borsalarında satıcılı seyir takip edildi.
Yurtdışındaki satıcı seyrin etkisinde kalan
kontrat ise kapanışa doğru gelen alımlarla
günü artıda kapatmayı başardı. Haftanın
son işlem gününde ise Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın açıkladığı müdjeli habere
kadar yükselişini sürdüren kontrat haber
sonrasında ise yönünü aşağı çevirdi.
Haftanın ilk işlem gününde piyasalarda
oluşan fiyatlamaları yakından takip etmeyi
sürdüreceğiz.
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Günün Gelişmeleri:
Ağustos ayı vadeli USDTRY kontratı
haftanın son işlem gününü %0.21
düşüşle 7.3360 seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan kontrat gün içerisinde yükseliş seyrini korudu ve
günü artıda noktaladı. Kontratta yukarı yönlü hareketin devam etmesi
durumunda 7.35 ve 7.3650 direnç seviyelerini takip edeceğiz. Olası geri
çekilmeler yaşanması durumunda ise 7.3250 ve 7.30 destek seviyeleri söz
konusu olabilir.
Destekler: 7.3250 / 7.3000 / 7.2850
Dirençler: 7.3500 / 7.3650 / 7.3800

Geçtiğimiz hafta itibariyle volatilitesi
artmaya başlayan ve 7.20 seviyesi
üzerine geçtikten sonra 7.30-7.40
bandıma doğru hızlanan spot kur
hareketi BDDK ve TCMB nezdinde bazı
normalleşme
ve
likidite
kısma
operasyonlarının yapılmasına neden
olmuştu.
Haftanın
üçüncü
işlem
gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın
yaptığı açıklamalar kontratta satış
baskısını arttırırken haftanın dördüncü
işlem gününde ise TCMB’nin faiz
kararını takip ettik. Merkez bankası
piyasa beklentisine paralel şekilde
politika faizinde değişikliğe gitmezken
Cuma
günü
açıklanan
sürpriz
sonrasında kontratta yukarı yönlü tepki
alımları izlendi.
Haftanın ilk işlem gününde piyasalarda
oluşan fiyatlamaları yakından takip
etmeyi sürdüreceğiz.
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Günün Gelişmeleri:
Ağustos ayı vadeli Altın kontratı, haftanın son
işlem gününü %0.08 düşüşle 1942
seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yatay başlayan ve gün içerisinde 1912 dolara kadar geri çekilen kontrat
günü azda olsa ekside noktaladı. Kontratta satış baskısının sürmesi halinde
1935 ve 1928 dolar destek seviyeleri test edilebilir. Satış baskısı sonrasında
tepki alımları görmemiz durumunda ise 1950 ve 1957 direnç seviyelerini takip
edeceğiz.
Destekler: 1935 / 1928 / 1920
Dirençler: 1950 / 1957 / 1965

Geçtiğimiz hafta ABD on yıllık Tahvil
faizlerindeki
gerileme,
ekonomik
toparlanmanın hızına dair endişeler ve ABD
teşvik paketi konusundaki anlaşmazlığın
sürmesi değerli metalin baskı altında
kalmasına neden olurken, ABD ve Çin
arsındaki jeopolitik gerilim ve yatırımcıların
Fed'in son toplantısının tutanaklarına
odaklanması ile 2000 Dolar seviyesi üzerinde
tutunduğu izlenmişti. Haftanın üçüncü işlem
gününde ise açıklanan Fed tutanaklarında
Amerikan ekonomisindeki belirsizliklere
dikkat çekilmesinin ardından önce geri
çekilen Ons’un sonrasında ise tepki alımları
ile yükselişi dikkat çekmişti. Haftanın son iki
işlem gününde tepki alımları gördüğümüz
kontratta artan satışlar ile geri çekilme
görüldü.
Haftanın ilk işlem gününde piyasalarda
oluşan fiyatlamaları yakından takip etmeyi
sürdüreceğiz.
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BUCIM: 2Ç20 bilançosunda 13 milyon TL net kar açıkladı.
AKYHO, BURCE, BFREN ve RTALB paylarında 24/08/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 07/09/2020 tarihli
işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.
AEFES: Yıllık kredi komite toplantısının ardından Standard & Poor's ("S&P"), şirketimizin "BBB-" olan uzun vadeli
kurumsal kredi notunu ve "Durağan" olan kredi notu görünümünü teyit etmiştir.

