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25 Eylül 2020

FAİZ KARARI SONRASINDA ENDEKSTE YÜKSELİŞ SÜRECEK mi?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Eylül ayı politika toplantısının ardından faiz kararını açıkladı. Buna göre Merkez Bankası
politika faizini 200 baz puan artırarak yüzde 10.25 seviyesine yükseltti. Piyasa beklentisi faizlerde değişikliğe gidilmeyeceği, ancak
ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin artırılabileceği yönündeydi. Mevcut durumda bir hafta vadeli repo ihalelerinin faizi yüzde 10.25
seviyesine, Merkez Bankası'nın borç verme faizi yüzde 11.75, geç likidite penceresi (GLP) faizi yüzde 13.25 seviyesine yükseldi.
BIST 100 endeksi merkezin faiz kararı sonrası bankacılık endeksi öncülüğünde yükselişle kapandı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi,
yüzde 1,53 değer kazanarak günü 1.119,56 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 16,91 puan artarken, toplam
işlem hacmi 21 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 5,07 ve holding endeksi yüzde 2,03 değer kazandı. Sektör
endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren ise yüzde 1,69 ile spor oldu.
Goldman ABD 4. çeyrek büyüme tahminini yarıya düşürdü. Goldman Sachs'ın ekonomistleri ABD'nin dördüncü çeyreğe ilişkin
yıllıklandırılmış çeyreklik büyüme tahminini yüzde 6'dan yüzde 3'e indirdi. Raporda, "Kongre'nin devam eden kararına artık ek bir mali
teşvik eklemeyeceği net. Bu, ek işsizlik haklarının şu an dağıtılan son turu bittikten sonra büyük bir ihtimalle 2021'ye kadar başka bir mali
desteğin gelmeyeceği anlamına geliyor." dendi.
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta 870,000 ile beklenenin üzerinde çıktı. ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta,
düşüş yönündeki beklentilerin tersine, fazla değişmedi ve istikrarsız bir ekonomik toparlanmayı işaret etti. İlk işsizlik maaşı başvuruları
19 Eylül haftasında 4,000 artarak 870,000'e yükseldi. İşsizlik maaşı başvurularından yararlanmaya devam eden Amerikalıların sayısını
gösteren süregelen işsizlik maaşı başvuruları ise, 12 Eylül haftası 167,000 gerileyerek 12,580,000'e indi.
Avrupa Merkez Bankası'nca (ECB) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Euro Bölgesi’nin ekonomisinde toparlanma gücünün
hala çok belirsiz kaldığı belirtildi. AMB, Euro Bölgesi'nde ekonomik ve mali gelişmelere ilişkin güncelleme raporunu yayımladı. Raporda,
AMB Yönetim Kurulu'nun, Euro Bölgesi’nde ekonomik faaliyetin halen Kovid-19 salgını öncesine göre oldukça düşük olması nedeniyle
uyumlu para politikası duruşunun değişmediği belirtilerek, bu yüzden 10 Eylül’deki toplantısında faizleri sabit tuttuğu vurgulandı.
Merkez Bankası verilerine göre, 18 Eylül ile biten hafta itibari ile net uluslararası rezervleri 141.5 milyar TL oldu. Bu veri önceki hafta
149.3 milyar TL seviyesindeydi. Net dış varlıklar bir önceki hafta 162.0 milyar TL düzeyinden geçen hafta 152.9 milyar TL'ye yükseldi.
Öte yandan yurt içi yerleşiklerin Döviz mevduatı 18 Eylül ile biten işlem haftasında 545 milyon dolar düşerek 218.134 milyar dolar olurken
yabancı yatırımcılar geçen hafta net 131 milyon dolarlık menkul kıymet sattı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 18 Eylül haftasında
net 2,6 milyon dolarlık hisse senedi alırken, 133,5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi ve 3,1 milyon dolarlık Şirket Borçlanma
Senetleri (ŞBS) sattı. Bugün ABD’de çekirdek dayanıklı mal siparişleri verisi takip edilecek. Bunun dışında açıklanması beklenen önemli
bir veri akışı bulunmuyor.
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Günün Gelişmeleri:
XU100 endeksi haftanın dördüncü işlem
gününü
%1.53
yükselişle
1.119,56
seviyesinde tamamladı. 21 milyar TL işlem
hacminin gerçekleştiği günde bankacılık
endeksi %5.07 yükselirken, sanayi endeksi
ise %0.73 değer kazandı.

Teknik Analiz:
Güne düşüşle başlayan endeks, gün içerisinde yönünü yukarı çevirdi ve günü
artıda noktaladı. Haftanın son işlem gününde endekste tepki alımlarının
sürmesi halinde 1.125 ve 1.132 direnç seviyelerini takip edeceğiz. Geçtiğimiz
haftaki gibi satış baskısının yeniden artması halinde ise 1.115 ve 1.110 destek
seviyeleri test edilebilir.
Destekler: 1.115 / 1.110 / 1.094

Endeks, bankalar ile birlikte yükselişe geçti.
Hafta başından beri merakla beklediğimiz
TCMB'nin faiz kararı açıklandı. Merkez
bankası piyasa beklentisinin üzerinde
politika faizini 200 baz puan artırarak faizi
%8,25'ten %10,25'e yükseltti. Merkezin
sürpriz diyebileceğimiz kararı sonrasında bu
karardan
olumlu
etkilenen
banka
hisselerinde ciddi yükselişler gördük. BIST
Bankacılık endeksindeki yükseliş yüzde 5'i
bulurken BIST 100 endeksi de bankaların
etkisiyle yüzde 1,5'in üzerinde değer
kazandı. Merkez bankasının faiz kararı
sonrasında haftanın son işlem gününde
piyasalarda oluşan fiyatlamaları yakından
takip etmeyi sürdüreceğiz.

Dirençler: 1.125 / 1.132 / 1.140
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Günün Gelişmeleri
Ekim ayı vadeli endeks 30 kontratı haftanın
dördüncü işlem gününü %2.99 yükselişle
1.266,25 seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne düşüşle başlayan kontrat, gün içerisinde yönünü yukarı çevirdi ve günü
artıda noktaladı. Kontratta yurtdışı borsalara paralel olarak yükselişin
sürmesi halinde 1.272 ve 1.278 direnç seviyelerini takip edeceğiz. Dün ki
yükseliş sonrasında olası geri çekilmeler yaşanması durumunda ise kontratta
1.260 ve 1.253 destek seviyeleri söz konusu olabilir.
Destekler: 1.260 / 1.253 / 1.248
Dirençler: 1.272 / 1.278 / 1.285

Hafta başından beri merakla beklediğimiz
TCMB'nin faiz kararı sonrasında spot
piyasada olduğu gibi kontratta da yükseliş
yaşadık. Dün açıklanan TCMB faiz
kararında,
merkez
bankası
piyasa
beklentisinin üzerinde politika faizini 200
baz puan artırarak faizi %8,25'ten
%10,25'e yükseltti. Merkezin sürpriz
diyebileceğimiz kararı sonrasında bu
karardan olumlu etkilenen banka hisseleri
öncülüğünde kontratta ciddi yükselişler
gördük. Küresel bazda korona virüs
(Kovid-19) salgınına yönelik endişeler
sürerken merkezin faiz kararı sonrasında
haftanın son işlem gününde piyasalarda
oluşan fiyatlamaları yakından takip etmeyi
tassgggdgdgdgdg30
sürdüreceğiz.
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Günün Gelişmeleri:
Eylül ayı vadeli USDTRY kontratı haftanın
dördüncü işlem gününü %0.92 düşüşle
7.6279 seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan kontrat gün içerisinde yaşadığı sert geri çekilme
sonrasında günü ekside noktaladı. Kontratta yaşanılan sert geri çekilme
sonrasında tepki alımları görmemiz durumunda 7.64 ve 7.6550 direnç
seviyeleri söz konusu olabilir. Haftanın son işlem gününde kontratta satış
baskısının sürmesi halinde ise 7.6150 ve 7.60 destek seviyelerini takip
edeceğiz.
Destekler: 7.6150 / 7.6000 / 7.5850

Hafta başından beri merakla beklediğimiz
TCMB'nin faiz kararı2020
açıklandı. Merkez
bankası piyasa beklentisinin üzerinde
politika faizini 200 baz puan artırarak faizi
%8,25'ten %10,25'e yükseltti. Merkezin
sürpriz diyebileceğimiz kararı sonrasında
spot ve vadeli piyasada sert geri çekilen
dolar/TL kuru, bu sert geri çekilme
sonrasında kayıplarını bir kısmını telafi
etti. Kontratta Ağustos ayı başından beri
devam eden yükseliş trendinin altına
sarkma olsa da kontrat günü yükseliş
trendi içerisinde kapatmayı başardı. Öte
yandan doların küresel bazda değer
kazanımı sürerken Doğu Akdeniz’de Türk
ve Yunan heyetleri arasında devam eden
görüşmeleri de izlemeyi sürdürüyoruz.
Haftanın son işlem gününde piyasalarda
oluşan fiyatlamaları yakından takip etmeyi
sürdüreceğiz.

Dirençler: 7.6400 / 7.6550 / 7.6700
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Günün Gelişmeleri:
Ekim ayı vadeli Altın kontratı, haftanın
dördüncü işlem gününü %0.10 düşüşle
1871,90 seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne düşüşle başlayan ve gün içerisinde de satıcılı bir seyir izleyen kontrat
günü ekside noktaladı. Kontratta satış baskısı ile birlikte geri çekilmenin
sürmesi halinde 1865 ve 1857 destek seviyelerini takip edeceğiz. Olası tepki
alımları görmemiz durumunda ise 1876 ve 1882 direnç seviyeleri test
edilebilir.
Destekler: 1865 / 1857 / 1848
Dirençler: 1876 / 1882 / 1889

Geçtiğimiz gün Dolar'ın önemli para
birimleri karşısındaki kazançları ve ABD
tarafında sektörel büyümeyi işaret eden
veriler eşliğinde değerli metalin aşağı yönlü
hareketini derinleştirdiği takip edilmişti. Dün
ise Dolar'ın risk iştahındaki gerilemeden
kaynaklı güvenli varlık talebiyle güçlü
duruşunu beşinci gününde de sürdürürken,
Ons Altın'da satış baskılarının devam ettiği
gözlendi. Öte yandan Trump yönetimi ve
Demokratların geçici bütçe tasarısı
üzerinde anlaşmaya varmaları da Altın’ı
zayıflatan bir diğer unsur oldu. Kontratta
satış baskısının sürmesi halinde kayıplar
derinleşebileceği gibi yaşanılan ciddi geri
çekilme sonrasında tepki alımları da
görebiliriz.
Haftanın son işlem gününde piyasalarda
oluşan fiyatlamaları yakından takip etmeyi
sürdüreceğiz.
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SNPAM paylarında 25/09/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 09/10/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna)
kadar brüt takas uygulanacaktır.
NATEN: Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş.'nin %100 bağlı ortaklığı olan Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.'nin
sermaye artırım ile halka açılma başvurusu; SPK'nın 24.09.2020 tarih ve 2020/59 sayılı bülteninde yer aldığı üzere
olumlu karşılanmış olup 1 TL nominal değerdeki 24.000.000 adet paylar 8,50 TL'den Borsada Satış – Sabit Fiyatla
Talep Toplama ve Satış yöntemiyle halka arz edilecektir.
MNDRS: Bornova'daki arsa üzerine "Konut ve Ticari" alanlardan oluşacak proje geliştirilmesi amacıyla sözleşme
imzaladı.
ODAS: Çan Kömür ve İnşaat'ın halka arz çalışmaları için Halk Yatırım ortak lider olarak Vakıf Yatırım'la birlikte yetkilendirdi.

