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BIST’TE ALIMLAR SÜRECEK mi?
BIST 100 endeksi, yüzde 0,37 değer kazancıyla günü 1.114,18 puandan tamamlarken sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran
yüzde 2,75 ile iletişim endeksi oldu. Bugün yurt içinde dış ticaret endeksleri, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon, ABD'de ithalat ve
ihracat fiyat endeksi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.070 puanın destek, 1.120 ve
1.150 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti. Öte yandan Avrupa borsaları günü Rusya'nın tescillediğini açıkladığı korona
virüs aşısına yönelik beklentilerle yükselişle tamamladı. Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,11 artışla 374,88 puana
çıktı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,04 artarak 6.280,12, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,86 değer kazanarak 13.058,63,
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,9'luk artışla 5.073,31, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,13'lük yükselişle 20.437,36 puana
ulaştı.
Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 8 ülkeye toplam 2 milyar 650 milyon euroluk makro finansal destek
verecek. AB Komisyonu, Kovid-19'un ekonomik etkilerini sınırlandırmak amacıyla 8 ülkeye mali destek sağlanması için mutabakat
muhtırasında uzlaşıldığını açıkladı. Arnavutluk'a 180 milyon euro, Gürcistan'a 150 milyon euro, Ürdün'e 700 milyon euro, Kosova'ya 100
milyon euro, Moldova'ya 100 milyon euro, Karadağ'a 60 milyon euro, Kuzey Makedonya'ya 160 milyon euro ve Ukrayna'ya 1,2 milyar
euro makro finansal destek sağlanacağı belirtilen açıklamada, söz konusu yardımların yolsuzlukla mücadele ve çeşitli reformların yerine
getirilmesi gibi şartlara bağlı olduğu kaydedildi.
Çin’in dünyanın fabrikası olduğu günlerin geride kaldığını söyleyen Foxconn Yönetim Kurulu Başkan Young Liu, üretimlerini kademeli
olarak başka ülkelere taşıdıklarını belirtti. Apple ve birçok teknoloji devinin kilit tedarikçisi Hon Hai Precision Industry, ABD ile Çin
arasındaki tedarik zincirini ayırmayı planlıyor. Şirket aynı zamanda Çin’in dünyanın fabrikası olduğu günlerin ticaret savaşı yüzünden
geride kaldığını da belirtiyor. Hon Hai Precision Industry (Foxconn) Yönetim Kurulu Başkanı Young Liu şirketin, iPhone’dan Dell
bilgisayarlarına kadar birçok ürün için temel ekipmanları sağlayan, Çin’deki fabrikasının kademeli bir şekilde ülke dışına taşındığını
söyledi. Çin dışına taşınan kapasite oranıysa Haziran ayında %25’ken, bu ay %30’a çıktı.
ABD'de tüketici fiyatları Temmuz ayında yüzde 0.6 ile beklenenden fazla artış gösterdi. ABD'de tüketici fiyatları Temmuz ayında, otomobil
ve giyim kuşam maliyetlerindeki artışlara bağlı olarak beklenenden fazla yükseldi. Ancak enflasyon genele bakıldığında, pandeminin
talebi baskılamasından dolayı durgun kaldı. Tüketici fiyatları endeksi Temmuz ayında önceki aya göre yüzde 0.6 arttı. Bu veri Haziran
ayında da yüzde 0.6 artmıştı.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) günlük ham petrol üretimi, temmuzda bir önceki aya göre 980 bin varil artarak 23 milyon
170 bin varile yükseldi. OPEC'in temmuz ayına ilişkin petrol piyasası raporuna göre, geçen ay küresel petrol arzı, bir önceki aya kıyasla
günlük 1 milyon 290 bin varil artışla yaklaşık 88 milyon 750 bin varile ulaştı. Bu dönemde, OPEC dışı ülkelerde petrol üretimi günlük 310
bin varil artışla 65 milyon 580 bin varil oldu. OPEC'in günlük ham petrol üretimi ise temmuzda önceki aya göre 980 bin varil artışla 23
milyon 170 bin varile yükseldi. OPEC'in toplam küresel petrol arzı içindeki payı ise yüzde 26,1 olarak kayıtlara geçti.
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Günün Gelişmeleri:
XU100 endeksi haftanın üçünü işlem
gününü
%0.37
yükselişle
1.114
seviyesinde tamamladı. 23.5 milyar TL
işlem hacminin gerçekleştiği günde
bankacılık endeksi %0.21 düşerken, sanayi
endeksi ise %0.19 değer kazandı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan ve gün içerisinde alıcılı seyrini koruyan endeks günü
artıda noktaladı. Endekste tepki alımlarının sürmesi halinde 1.120 ve 1.125
direnç seviyelerini takip edeceğiz. Geçtiğimiz haftaki gibi satış baskısının
yeniden artması halinde ise 1.112 ve 1.098 destek seviyeleri test edilebilir.
Destekler: 1.112 / 1.098 / 1.095
Dirençler: 1.120 / 1.125 / 1.130

Endeks 1.115 direncine yakın günü kapattı.
Hafta başından beri tepki alımları ile
yükselişe geçen BIST 100 endeksi gün
içerisinde 1.119 seviyesini görse de 1.115
direnç
seviyesi
üzerinde
kalıcılık
sağlamakta zorlandı. Önceki gün Rusya
devlet başkanı Putin’in açıklamış olduğu
virüs
aşısının
bulunduğuna
dair
açıklamalar, küresel risk iştahını artırarak
Borsa İstanbul’a da alım getirmişti. Dün ise
endeksteki alım trendi devam ederken
haftanın geri kalanında da bu alım trendinin
sürdüğünü görebiliriz.
Haftanın
dördüncü
işlem
gününde
piyasalarda oluşan fiyatlamaları yakından
takip etmeyi sürdüreceğiz.
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Günün Gelişmeleri
Ağustos ayı vadeli endeks 30 kontratı
haftanın üçüncü işlem gününü %1.55
yükselişle 1.260 seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan ve gün içerisinde alıcılı seyrini koruyan kontrat günü
artıda noktaladı. Kontratta tepki alımlarının sürmesi halinde 1.265 ve 1.272
direnç seviyelerini takip edeceğiz. Geçtiğimiz haftaki gibi satış baskısının
yeniden artması halinde ise 1.255 ve 1.250 destek seviyeleri test edilebilir.
Destekler: 1.255 / 1.250 / 1.246
Dirençler: 1.265 / 1.272 / 1.278

Haftanın ilk işlem gününde açılış hafif
pozitif olarak gerçekleşse de hemen
akabinde TL’deki volatilitenin devam
etmesi ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle
kısa
sürede
satış
baskısıyla
karşılaşılması sonrası 1.173 seviyesine
kadar düşüş gösteren kontrat, günün geri
kalanında pozitif fiyatlama eğilimini
devam ettirdi. İçeride Doğu Akdeniz’de
yaşanan gelişmeler ve Türk Lirası’nın
volatilitesi fiyatlamalara etki ederken
yurtdışının pozitif görünümü yükselişi
destekleyen unsur oldu. Yeni günde yine
jeopolitik gelişmelere ek olarak aşı etkisi
ve dolar/TL’nin hareketinin yönü endeks
görünümü üzerinde etkili olmaya devam
edecek.
Haftanın dördüncü işlem gününde
piyasalarda oluşan fiyatlamaları yakından
takip etmeyi sürdüreceğiz.
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Günün Gelişmeleri:
Ağustos ayı vadeli USDTRY kontratı
haftanın üçüncü işlem gününü %0.70
yükselişle
7.3350
seviyesinde
tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan kontrat gün içerisinde bu yükselişini sürdürdü ve
günü artıda noktaladı. Kontratta yukarı yönlü hareketin devam etmesi
durumunda 7.35 ve 7.3750 direnç seviyelerini takip edeceğiz. Olası geri
çekilmeler yaşanması durumunda ise 7.1650 ve 7.15 destek seviyeleri söz
konusu olabilir.
Destekler: 7.3150 / 7.3000 / 7.2850
Dirençler: 7.3500 / 7.3750 / 7.4000

Geçtiğimiz hafta itibariyle volatilitesi
artmaya başlayan ve 7.00 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
oldu. Bilinen endişeler yanında jeopolitik
gelişmelerin de etkilemesiyle TL’de yine
aşağı yönlü baskı ağır basabiliyor. Bu
bağlamda kontratta da yukarı yönlü
eğilimin etkili olmaya devam ettiği
izlendi. Doğu Akdeniz’de yaşanan
gelişmeler fiyatlamalar açısından takip
edilirken dün ABD’de açıklanan çekirdek
enflasyon verisi Temmuz ayında piyasa
beklentisi olan %0,2’nin üzerinde %0,6
olarak açıklandı.
Haftanın dördüncü işlem gününde
piyasalarda
oluşan
fiyatlamaları
yakından takip etmeyi sürdüreceğiz.
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Günün Gelişmeleri:
Ağustos ayı vadeli Altın kontratı, haftanın
üçüncü işlem gününü %0.35 düşüşle 1948
seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan ve gün içerisinde dalgalı bir seyir izleyen kontrat
günü azda olsa ekside noktaladı. Kontratta satış basksının sürmesi halinde
1943 ve 1935 destek seviyeleri test edilebilir. Artan satış baskısı sonrasında
ise kontratta tepki alımları görmemiz durumunda ise 1960 ve 1968 direnç
seviyelerini takip edeceğiz.
Destekler: 1943 / 1935 / 1924
Dirençler: 1960 / 1968 / 1975

Altın’ın geçtiğimiz haftaki rekor seviyesinin
ardından yaşanan aşı iyimserliği ve risk
altındaki artış ile birlikte 2000 Dolar seviyesi
altına gerilemişti. Haftanın üçüncü işlem
gününde ise ABD on yıllık Tahvil faizlerindeki
pozitif görünüm ve takip edilen aşı
gelişmeleri Altın’ın yükselişini baskılayan
unsurlar olarak kalmaya devam ediyor. Dün
ABD’de açıklanan çekirdek enflasyon verisi
Temmuz ayında piyasa beklentisi olan
%0,2’nin üzerinde %0,6 olarak açıklandı.
Önceki gün Rusya Devlet Başkanı Putin’in
korona virüs aşısını bulduklarına dair yaptığı
açıklama sonrasında artan risk iştahı
nedeniyle kontrattaki sert geri çekilmenin
ardından tepki alımlarının bugünde devam
ettiğini görebiliriz.
Haftanın
dördüncü
işlem
gününde
piyasalarda oluşan fiyatlamaları yakından
takip etmeyi sürdüreceğiz.

13 Ağustos 2020

FADE payında 13/08/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle, mevcut "Açığa Satış Yasağı"na ilave olarak "Kredili İşlem
Yasağı", "Emir Toplama Aşamalarında Denge Bilgisi Yayınının Kısıtlanması" ve FADE pay piyasasında emir iptalinin,
emir miktar azaltımının ve emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması önleyici tedbirleri uygulanacaktır. Tedbirlerin

uygulanacağı son tarih 11/09/2020'dir.
TUPRS: 2Ç20 bilançosunda 185 milyon TL net zarar açıkladı.
KRDMD: 2Ç20 bilançosunda 106 milyon TL net zarar açıkladı.
RTALB: 2Ç20 bilançosunda 26 milyon TL net kar açıkladı.
NATEN: 2Ç20 bilançosunda 7 milyon TL net kar açıkladı.
ORGE: 2Ç20 bilançosunda 10 milyon TL net kar açıkladı.
TTKOM: 2Ç20 bilançosunda 980 milyon TL net kar açıkladı.
DGKLB, KUYAS, MRSHL, NUGYO, PSDTC ve SANEL paylarında 13/08/2020 tarihli işlemlerden (seans başından)
27/08/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.
ZOREN: 2Ç20 bilançosunda 6 milyon TL net kar açıkladı.
PGSUS: 2Ç20 bilançosunda 927 milyon TL net zarar açıkladı.
AEFES: 2Ç20 bilançosunda 352 milyon TL net kar açıkladı.
KAREL: 2Ç20 bilançosunda 23 milyon TL net kar açıkladı.
AYGAZ: 2Ç20 bilançosunda 41 milyon TL net kar açıkladı.

