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ENDEKSTE BAYRAM TATİLİ ÖNCESİ SERT SATIŞLAR DEVAM EDECEK mi?
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 3,59 değer kaybıyla günü 1.152,70 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa
göre 42,98 puan azalırken, toplam işlem hacmi 23,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 4,48, holding endeksi
yüzde 4,24 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında kazandıran olmazken, en çok gerileyen yüzde 6,36 ile turizm oldu. Güne yükselişle
başlayan ve 1.198,16 puana kadar çıkan BIST 100 Endeksi, Avrupa'da Kovid-19'a ilişkin ikinci dalga endişelerinin pay piyasaları üzerinde
oluşturduğu satış baskısıyla bu seviyeden gelen satışlarla 1.150,00 puanın üzerinde dengelendi.
Fed koronavirüsün dolayısıyla zor günler geçiren ekonomiyi desteklemek için acil kredi programlarının süresini uzattı. ABD merkez
bankası Fed, koronavirüs pandemisi ile mücadele etmekte güçlük çeken ekonomiyi desteklemek için acil kredi programlarının büyük
kısmını, 2020 yılının sonuna dek, üç ay daha uzattı. Fed, Salı günü yaptığı açıklamada, "Üç aylık uzatma, bu imkandan yararlanmak
isteyen potansiyel katılımcıların planlama yapmasına olanak tanıyacak ve bu imkanların, ekonominin Kovid-19 pandemisinden
toparlanmasına yardımcı olmak için hazır olmaya devam edeceğine ilişkin kesinliği sağlayacaktır" dedi.
Avrupa Merkez Bankası (AMB) bankalardan hissedarlara kâr payı ödemelerini ve hisse geri alımlarını daha uzun bir süre durdurmalarını
istedi. Avrupa Merkez Bankası (AMB), koronavirüs pandemisinin kontrol altına alınamadığı bir ortamda, bankaların sermayeyi
hissedarlara geri döndürmelerini askıya almalarını ve bonusları belirlemede ılımlı davranmaları yönündeki çağrısının uzattı. Bu durum,
işlerini yeniden normale döndürme konusunda lobi yapan bazı bankaları güç durumda bırakıyor. AMB, Salı gün yaptığı açıklamada,
bankaların en azından Ocak ayına kadar, temettü ödemelerini veya hisse geri alımlarını durdurmalarını ve bonus ödemeleri konusunda
"aşırı ılımlı" olmalarını istedi. Banka böylelikle bu yöndeki talebini üç ay uzatmış oldu. Bloomberg, geçen haftaki haberinde, Avrupa
Merkez Bankası'nın böyle bir karar alma eğiliminde olduğunu kaydetmişti.
Çin, Kanada, Avustralya ve İngiltere'nin Hong Kong Özel İdari Bölgesi'yle Suçluların İadesi Anlaşması'nı askıya aldı. Çin Komünist
Partisinin (ÇKP) yayın organlarından Global Times gazetesinin haberine göre, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınmin, başkent
Pekin’deki basın toplantısında yaptığı açıklamada, Kanada, Avustralya ve İngiltere'nin Çin'in iç işlerine müdahalesine yanıt olarak bu
ülkelerle Hong Kong arasındaki suçluların iadesi ve adli yardımlaşma anlaşmalarının askıya alındığını açıkladı. Öte yandan Uluslararası
kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Çin'in kredi notunu "A+" ve not görünümünü "durağan" olarak teyit etti. Fitch'ten yapılan
açıklamada, Çin'in kredi derecelendirmesinin ülkenin sağlam dış finansmanı, güçlü makroekonomik performansı ve ekonomik
büyüklüğüyle desteklendiği belirtildi.
ABD'de tüketici güveni Temmuz ayında 92.6 ile beklentinin altında kaldı ve önceki aya göre geriledi. ABD'de Tüketici Güveni Temmuz
ayında, ülkede koronavirüs vaka sayısındaki hızlı artışın ekonomiyi olumsuz etkileyeceği endişeleri ile, önceki ayki seviyesi olan 98.3'ten
92.6'ya geriledi. Bloomberg'in anketine katılan ekonomistlerin tahminlerinin medyanına göre bu verinin 95.0 seviyesinde gerçekleşmesi
bekleniyordu.
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Günün Gelişmeleri:
XU100 endeksi haftanın ikinci işlem
gününü %3.59 düşüşle 1.153 seviyesinde
tamamladı. 23.7 milyar TL işlem hacminin
gerçekleştiği günde bankacılık endeksi
%4.48 düşerken, sanayi endeksi ise %3.15
değer kaybetti.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan endeks gün içerisinde yaşadığı sert satışlarla günü
eksiyle noktaladı. Endekste satış baskısının sürmesi halinde 1.148 ve 1.140
destek seviyeleri test edilebilir. Yaşanılan sert geri çekilme sonrasında
endekste tepki alımları görmemiz durumunda ise 1.160 ve 1.168 direnç
seviyelerini takip edeceğiz.
Destekler: 1.148 / 1.140 / 1.135
Dirençler: 1.160 / 1.168 / 1.175

Endeks trend desteğini kırdı. Haftaya atılan
iki sıfırla başlayan BIST 100 endeksi ABD
vadelileri ve Asya piyasalarındaki pozitif
görünümle 1203 direnç seviyesini test etse
de sonrasında gelen kar satışları ile geri
çekildi. Haftanın ikinci işlem gününe de
pozitif başlayan endekste kurban bayramı
öncesinde beklenilen
olası
satışlar
gerçekleşti. Gün içerisinde yaşanılan ilk
satış dalgasında 1174 yükseliş trendi
desteği test eden ve bu destek üzerinde
tutunmayı başaran endeks kapanışa doğru
gelen ikinci satış dalgasında trend
desteğini kırdı. Endekste satış baskısının
sürmesi halinde geri çekilmenin hız
kazandığını görebiliriz.
Haftanın
üçüncü
işlem
gününde
piyasalarda oluşan fiyatlamaları yakından
takip etmeyi sürdüreceğiz.
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Günün Gelişmeleri
Ağustos ayı vadeli endeks 30 kontratı
haftanın ikinci işlem gününü %3.37
düşüşle 1.312 seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan kontrat gün içerisinde yaşadığı sert satışlarla günü
eksiyle noktaladı. Kontratta satış baskısının sürmesi halinde 1.305 ve 1.300
destek seviyeleri test edilebilir. Yaşanılan sert geri çekilme sonrasında
kontratta tepki alımları görmemiz durumunda ise 1.316 ve 1.320 direnç
seviyelerini takip edeceğiz.
Destekler: 1.305 / 1.300 / 1.292
Dirençler: 1.316 / 1.320 / 1.325

Spot piyasadaki yükseliş trendinin aksine
son dönemde yatay diyebileceğimiz bir
bantta hareketini sürdüren kontrat haftaya
yükselişle başladı. Sıfır atılmadan önce
geçtiğimiz haftayı 135.000 seviyesi
üzerinde kapatan kontrat dün ise sert
satışlara maruz kaldı. Kontratta yaşanan
sert satışlar sonrasında olası tepki
alımları görülebileceği gibi kurban
bayramı tatili öncesinde satış baskısı da
devam edebilir. Küresel bazda devam
eden düşük faiz ortamı ile bir süre daha
gelişmekte olan ülke borsalarında
yükseliş trendini devam ettirebileceği gibi
kontratta yükseliş trendinin devam etmesi
için direnç seviyeleri üzerinde kalıcılık
görmemiz gerekiyor.
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 %1.40
yükselişle
6.9460
seviyesinde
tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan kontrat gün içerisinde bu yükselişini sürdürdü ve günü
artıda noktaladı. Kontratta yukarı yönlü hareketin devam etmesi durumunda
6.9550 ve 6.97 direnç seviyelerini takip edeceğiz. Olası geri çekilmeler
yaşanması durumunda ise 6.9350 ve 6.92 destek seviyeleri söz konusu.
Destekler: 6.9350 / 6.9200 / 6.9000
Dirençler: 6.9550 / 6.9700 / 6.9850

Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde
yurt içerisinde zayıf veri akışı devam
ederken, ABD'de imalat ve hizmet PMI
endeksleri takip edilmiş ve Dolar
endeksindeki 94,50 seviyesi altında
aşağı yönlü hareketler sonucunda kurun
yatay hareketini sürdürdüğü izlenmişti.
Haftanın ilk işlem gününde ise kurda
yaklaşık bir aydır dar bir bant aralığında
gözlenen sıkışma ve akşam saatlerinde
bankaların eşleştirme uyumsuzluğu
etkisi ile hızlı bir 6,98 seviyesine doğru
bir hareket gözlenirken gün sonunda
kurun normal seyrine geri dönerek sınırlı
yükselişini sürdürdüğü izlendi. Önceki
gün yaşanan bu yukarı yönlü hareketi
dünde sürdüren kontratta yükselişin
bugünde devam ettiğini görebiliriz.
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 %0.30 yükselişle 1954
seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan ve gün içerisinde 1960 dolara kadar yükselen
kontrat günü artıda noktaladı. Kontratta yükselişin sürmesi halinde 1958 ve
1965 direnç seviyelerini takip edeceğiz. Olası aşağı yönlü hareketler
görmemiz durumunda ise 1948 ve 1942s destek seviyeleri test edilebilir.
Destekler: 1948 / 1942 / 1935
Dirençler: 1958 / 1965 / 1970

Ons tarihi zirvesini geliştirdi. Dolar
endeksinde gözlenen gerilemeye ek olarak
ABD ve Avrupa Birliği'nden ek teşvik
paketlerine dair beklentiler ve devam eden
salgın endişeleri Ons'u yükseltmeye devam
ediyor. Geçtiğimiz hafta ABD hükümetinin
Çin'in
Houston'daki
konsolosluğunu
kapatması için harekete geçmesi haberi
kontrattı 1870 dolara taşırken haftanın son
işlem gününde ise spot ve vadeli piyalarda
1900 doların üzerini gördük. Son 4 ayın en
düşük seviyesine gerileyen dolar endeksi
Altın'ı desteklemeyi sürdürürken alıcılı seyrini
koruyan kontrat günü artıda noktaladı. Altın’a
dayalı borsa fonlarına girişin devam ettiği
gözlenirken, kontrat artan ikinci dalga
koronavirüs endişelerinden destek buluyor
ve dikkatler artan vaka sayıları ile jeopolitik
belirsizlik üzerinde olmayı sürdürüyor.
Haftanın üçüncü işlem gününde piyasalarda
oluşan fiyatlamaları yakından takip etmeyi
sürdüreceğiz.
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DENCM: 2Ç20 bilançosunda 1 milyon TL net zarar açıkladı.
TRKCM: 2Ç20 bilançosunda 156 milyon TL net zarar açıkladı.
AKBNK: 2Ç20 bilançosunda 1.58 milyar TL net kar açıkladı.
TOASO: 2Ç20 bilançosunda 288 milyon TL net kar açıkladı.
FROTO: 2Ç20 bilançosunda 280 milyon TL net kar açıkladı.
TKFEN: 2Ç20 bilançosunda 98 milyon TL net kar açıkladı.
RAYSG: 2Ç20 bilançosunda 57 milyon TL net kar açıkladı.
ANHYT: 2Ç20 bilançosunda 251 milyon TL net kar açıkladı.
BIZIM: 2Ç20 bilançosunda 7.3 milyon TL net kar açıkladı.
KENT ve PKENT payında 29/07/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle, mevcut "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı"
ve "Brüt Takas" önleyici tedbirlerine ilave olarak "Tek Fiyat İşlem Yöntemi" ve "Emir Toplama Aşamalarında Denge
Bilgisi Yayınının Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır. Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 28/08/2020'dir.
PKENT payında 13/07/2020 tarihinden itibaren uygulanmakta olan "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı" ve "Brüt
Takas" tedbirleri ise 12/10/2020 tarihine kadar devam edecektir.
BURCE payında 29/07/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle mevcut açığa satış yasağına ilave olarak kredili işlem
yasağı ve brüt takas önleyici tedbirleri uygulanacaktır. Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 28/10/2020 'dir.
MAALT, FMIZP ve ULAS paylarında 29/07/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 12/08/2020 tarihli işlemlere
(seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

