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DÜNYA GENELİNDE VİRÜS ENDİŞELERİ SÜRÜYOR
İngiltere'de yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ikinci kez ülke çapında karantina ilan edildi. Başbakan Boris Johnson,
düzenlediği basın toplantısında, kısıtlamaların ekonominin yanı sıra akıl sağlığı üzerinde de etkisi olduğunu bildiğini belirtti. Ancak virüsün
öngörülerden daha hızlı bir şekilde yayıldığını söyleyen Johnson, önlem almazlarsa durumun çok daha kötü olacağı uyarısında bulundu.
Bazı bölgelerdeki hastanelerin haftalar içinde kapasitelerini doldurma tehlikesi bulunduğunu ifade eden Johnson, "Can kaybı yüksek
olacak ve sağlık uzmanları kimin ölüp kimin yaşayacağına karar vermek zorunda kalacak." dedi. "Şimdi harekete geçme zamanı, çünkü
başka alternatif yok" ifadesini kullanan Johnson, 5 Kasım Perşembe gününden itibaren 4 haftalık bir karantina kararı aldıklarını duyurdu.
Bu yıl Noel'in çok farklı olacağını söyleyen Johnson, ancak şimdi alınacak sıkı önlemlerle insanların Noel'de birbirlerini görebileceklerine
inandığını belirtti.
Fed küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik kredi programında düzenlemeye gitti. ABD Merkez Bankası (Fed), yeni tip korona virüs
(Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerini hafifletmek amacıyla uygulamaya koyduğu küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik kredi
programında, minimum kredi ölçeğini 250 bin dolardan 100 bin dolara düşürdü. Fed'den yapılan açıklamada, küçük işletmelere daha iyi
destek sağlamak amacıyla Ana Cadde Borç Verme Programı'nın şartlarında değişiklik yapıldığı bildirildi. Açıklamada, program
kapsamındaki 3 kredi opsiyonu için minimum kredi ölçeğinin 250 bin dolardan 100 bin dolara düşürüldüğü kaydedildi. Bu kapsamda
alınan ücretlerin de daha küçük kredilerin sağlanmasını teşvik edecek şekilde düzenlendiği belirtilen açıklamada, söz konusu program
kapsamında bu zamana kadar çok çeşitli sektörlerden işletmelere toplamda 3,7 milyar dolarlık kredi sağlandığı aktarıldı.
ABD'de 3 Kasım'da yapılacak seçimlerde 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamı ile 100 sandalyeli Senatodaki 35 sandalye
değişecek. ABD'de 3 Kasım'da yapılacak seçimlerde, ülkenin yeni başkanının kim olacağı sorusu öne çıkarken, aynı zamanda
Temsilciler Meclisinin tamamının ve 100 sandalyeli Senatodaki 35 sandalyenin değişeceği Kongre seçimleri de önemli yer tutuyor.
Amerikan halkı, 3 Kasım'da hem ülkeyi 4 yıl yönetecek yeni başkan için Cumhuriyetçi Donald Trump ile Demokrat Joe Biden arasında
bir seçim yapacak hem de ABD Kongresinin iki kanadı Temsilciler Meclisi ve Senatoda görev yapacak isimleri belirleyecek. Kongre
seçimleri, özellikle Trump ile Biden arasında ciddi kutuplaşma yaşayan Amerikan kamuoyu nezdinde başkanlık seçimleri kadar yankı
uyandırmasa da ABD siyasetinde oldukça büyük bir öneme sahip. Zira Kongrenin hangi kanadının hangi parti tarafından kontrol edildiği,
ABD başkanının çalışma alanını da önemli ölçüde belirliyor.
İstanbul'da yıllık enflasyon yüzde 12'yi aştı. İTO verilerine göre, İstanbul'da Ekim'de bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 2,45,
toptan fiyatlar yüzde 2,44 arttı. İstanbul'da, ekimde bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 2,45 ve toptan fiyatlar yüzde 2,44
arttı. İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı verilerine göre, Ekim 2020 itibarıyla İstanbul'da, perakende fiyat hareketlerinin göstergesi
olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 2,45, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi
ise yüzde 2,44 arttı. Söz konusu verilere yıllık bazda bakıldığında ise Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yüzde 12,40, Toptan Eşya Fiyatları
İndeksi'nde ise 14,45 artış yaşandığı görüldü.

2 Kasım 2020
Günün Gelişmeleri:
XU100 endeksi haftanın son işlem
gününü
%1.30
düşüşle
1.112,37
seviyesinde tamamladı. 24.6 milyar TL
işlem hacminin gerçekleştiği günde
bankacılık endeksi %1.73 düşerken,
sanayi endeksi ise %0.28 değer kaybetti.

Teknik Analiz:
Güne düşüşle başlayan endeks günün genelinde devam eden satışlarla
günü ekside noktaladı. Haftanın ilk işlem gününde endekste tepki alımları
görmemiz halinde 1.120 ve 1.227 direnç seviyelerini takip edeceğiz. Satış
baskısının yeniden artması halinde ise 1.105 ve 1.097 destek seviyeleri
test edilebilir.
Destekler: 1.105 / 1.097 / 1.085

Dünya genelinde artan korona virüs
endişeleri Mart ayındaki kadar olmasa da
küresel borsalarda satışlara neden olmayı
sürdürüyor. TCMB faiz kararı sonrasında
endekste başlayan satışlar geçtiğimiz
haftanın genelinde salgın endişeleri ile
birlikte hızlanarak sürdü. Bu hafta
ABD’deki başkanlık seçiminin sonucuna
bağlı olarak endekste sert hareketler
görülebileceği gibi haftanın ilk işlem
gününde aşağı yönlü hareketler sürebilir.
Haftanın ilk işlem gününde korona virüs
haberleri başta olmak üzere piyasaları
etkileyebilecek haber akışlarını ve bu
haberlerin
fiyatlamalar
üzerindeki
etkilerini izlemeyi sürdüreceğiz.

Dirençler: 1.120 / 1.127 / 1.135
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Günün Gelişmeleri
Aralık ayı vadeli endeks 30 kontratı
haftanın son işlem gününü %1.51
düşüşle
1.223,75
seviyesinde
tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne düşüşle başlayan kontrat gün içerisinde satıcılı bir seyir izledi ve
günü ekside noktaladı. Kontratta geri çekilme sonrasında tepki alımları
görmemiz halinde 1.230 ve 1.237 direnç seviyelerini takip edeceğiz.
Satış baskısının artması ve geri çekilmeler görmemiz durumunda ise
kontratta 1.215 ve 1.207 destek seviyeleri test edilebilir.
Destekler: 1.215 / 1.207 / 1.200
Dirençler: 1.230 / 1.237 / 1.245

Dünya genelinde artan korona virüs
endişeleri Mart ayındaki kadar olmasa da
borsalara satışlara neden olmayı
sürdürüyor. TCMB faiz kararı sonrasında
kontratta başlayan satışlar geçtiğimiz
haftanın genelinde salgın endişeleri ile
birlikte hızlanarak sürdü. Bu hafta
ABD’deki başkanlık seçiminin sonucuna
bağlı olarak kontratta sert hareketler
görülebileceği gibi haftanın ilk işlem
gününde aşağı yönlü hareketler sürebilir.
Haftanın ilk işlem gününde korona virüs
haberleri başta olmak üzere piyasaları
etkileyebilecek haber akışlarını ve bu
haberlerin
fiyatlamalar
üzerindeki
etkilerini izlemeyi sürdüreceğiz.
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Günün Gelişmeleri:
Kasım ayı vadeli USDTRY kontratı
haftanın son işlem gününü %1.00
yükselişle
8.4631
seviyesinde
tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan kontrat gün içerisinde genel olarak alıcılı bir
seyir izledi ve günü artıda noktaladı. Kontratta alımların sürmesi halinde
8.4750 ve 8.50 direnç seviyelerini takip edeceğiz. Satış baskısının
artması ve geri çekilmeler görmemiz durumunda ise kontratta 8.45 ve
8.4350 destek seviyeleri test edilebilir.

TCMB’nin faiz kararı sonrasında
başladığı yükseliş hareketini geçtiğimiz
haftanın genelinde sürdüren kontratta
doların küresel bazdaki güçlü duruşu ile
yükselişin bu hafta da devam ettiğini
görebiliriz. ABD ‘deki başkanlık seçimi
öncesinde dünya genelinde artan
korona virüs vakaları ve endişeleri
doları
güvenli
liman
olarak
desteklemeyi sürdürüyor. Haftanın ilk
işlem gününde korona virüs haberleri
başta
olmak
üzere
piyasaları
etkileyebilecek haber akışlarını ve bu
haberlerin
fiyatlamalar
üzerindeki
etkilerini izlemeyi sürdüreceğiz.

Destekler: 8.4500 / 8.4350 / 8.4200
Dirençler: 8.4750 / 8.5000 / 8.5200
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Günün Gelişmeleri:
Aralık ayı vadeli Altın kontratı, haftanın
son işlem gününü %1.07 düşüşle
1.885,80 seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne düşüşle başlayan kontrat gün içerisinde negatif seyrini sürdürdü ve
günü ekside noktaladı. Kontratta düşüş sonrasında tepki alımları görmemiz
durumunda 1892 ve 1900 direnç seviyelerini takip edeceğiz. ABD başkanlık
seçimleri öncesinde kontratta geri çekilmenin sürmesi durumunda ise 1878
ve 1870 destek seviyeleri söz konusu olabilir.
Destekler: 1878 / 1870 / 1862
Dirençler: 1892 / 1900 / 1912

Geçtiğimiz hafta açıklanan ABD rekor
büyüme verisinin de etkisi ile Dolar’daki
güvenli liman talebi devam ederken,
Ons Altın’ın aşağı yönlü hareketlerini
derinleştirdiği takip edilmişti. Haftanın
son işlem gününde ise Dolar’ın birçok
önemli para birimi karşısında güçlü
duruşunu sürdüremeyerek üç haftanın
en yüksek seviyesinden geri çekilmesi
değerli metal üzerindeki baskıları
sınırlandırdı. Yaklaşan ABD seçimleri
ve artan vaka sayılarının neden olduğu
endişeler Ons Altın’a olan talebi
desteklemeye devam ederken Haftanın
ilk işlem gününde kontratta yükselişler
görebileceğimiz gibi korona virüs ile ilgili
gelişmeleri
yakından
izlemeyi
sürdüreceğiz.
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BRISA: 3Ç20’de 216 milyon TL net kar açıkladı.
DESPC: 3Ç20’de 11 milyon TL net kar açıkladı.
BRFEN: 3Ç20’de 10 milyon TL net kar açıkladı.
ALKA: 3Ç20’de 29 milyon TL net kar açıkladı.
AVTUR, CEMAS, JANTS, KATMR, MARTI, MRGYO ve TLMAN paylarında 02/11/2020 tarihli işlemlerden (seans
başından) 16/11/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.
ADEL: 3Ç20’de 26 bin TL net zarar açıkladı.
ARDYZ: 3Ç20’de 10 milyon TL net kar açıkladı.
TLMAN: 3Ç20’de 16.6 milyon TL net kar açıkladı.
EGCYH, EGCEY ve EGCYO Payları Yakın İzleme Pazarında işlem gören ve 06/04/2020 tarihinde uyarılan Egeli &
Co Yatırım Holding A.Ş., Egeli & Co Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Egeli &Co Enerji Yatırımları
A.Ş.'nin faaliyetlerini devam ettiremeyecek seviyede finansal durumunun bozulmuş olması nedeniyle Kotasyon
Yönergesinin 23/1-d maddesi kapsamında Borsa kotundan çıkarılmasına karar verilmiştir.
TURSG: 3Ç20’de 287 milyon TL net kar açıkladı.

