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GÖZLER ABD ÖZEL TARIM DIŞI İSTİHDAMI VERİSİNDE..
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Yeni Ekonomi Programı'nı (YEP) açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yeni
Dengelenme, Yeni Normal, Yeni Ekonomi” ana temasıyla hazırlanan Yeni Ekonomi Programı'nı (2021-2023) düzenlediği basın
toplantısıyla açıkladı. Ağustos 2018'de 7,20’lere kadar yükselen dolar kurunu 2019 yılsonu itibarıyla 5,95'lere indirdiklerini, yüzde 25’lere
kadar yükselen Tüketici Enflasyonu'nu (TÜFE) yüzde 10-11 bandına düşürdüklerini hatırlatan Albayrak, ayrıca 50 milyar doların üzerindeki
cari işlemler açığını cari fazlaya çevirdiklerini ifade etti. Açıklanan Yeni Ekonomi Programı'nda büyüme hedefleri, 2021 için yüzde 5,8,
2022 ve 2023 için yüzde 5 olurken enflasyon hedefleri ise 2020 için yüzde 10,5, 2021 için yüzde 8, 2022 için yüzde 6, 2023 için yüzde 4,9
oldu.
ABD Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratlar, korona virüs pandemisinden kaynaklı hasar karşısında ABD ekonomisine yönelik desteği
genişletecek 2.2 trilyon dolarlık teklifini açıkladı. Geçen hafta Beyaz Saray ile müzakerelerde son bir deneme yapılmasına ilişkin
görüşmelerin ardından açıklanan plan, Ağustos başından beri süren Kovid-19 destek paketi kördüğümünü çözmeyi hedefliyor. Temsilciler
Meclisi Sözcüsü Nancy Pelosi ile Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Pazartesi günü Demokratların teklifinin açıklanması sonrasında
görüşme gerçekleştirdi. Teklifin görüşmelere netlik kazandırmasına karşın telaffuz edilen rakam, Cumhuriyetçilerin destek verdiği
seviyelerin çok üzerinde olurken ABD Başkanı Donald Trump 1.5 trilyon dolara kadar olacak bir pakete destek vereceğini söylemişti.
Euro Bölgesi'nde ekonomik toparlanma Eylül'de devam etti. Avrupa Komisyonu bugün Brüksel'de ekonomik güven endeksi'nin Ağustos
ayındaki 87.5 düzeyinden 89 seviyesindeki beklentilerin de üzerine çıkarak 91.1'e yükseldiğini bildirdi. Art arda beşinci ayında da
toparlanma kaydeden endeks, ekonomistlerin beklentilerini aşsa da kriz öncesi seviyelerin yüzde 30'dan daha fazla altında kaldı. Öte
yandan Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) tarafından, İsviçre Ekonomik Enstitüsü (KOF) ve İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü (ISTAT)
iş birliğiyle Euro Bölgesi'nin ekonomik görünümüne ilişkin hazırlanan raporda Euro Bölgesi'nde yılın son çeyreğinde ekonomik büyümenin
dengeleneceği ve büyümenin yüzde 2,2 olarak gerçekleşeceği tahmin ediliyor.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O'Brien ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, görüşmede, ikili ilişkiler, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırıları, Doğu
Akdeniz'deki gelişmeler ve bölgesel meseleler ele alındı. Görüşmede, Türkiye'nin Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını
desteklemeye devam edeceği, bölgesel barış ve istikrarın temini için Ermenistan'ın Yukarı Karabağ ve çevresinde işgal ettiği topraklardan
çekilmesinin elzem olduğu belirtildi.
Bankacılık sektörünün net kârı 42.9 milyar TL oldu. BDDK tarafından, Ağustos ayına ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide
Olmayan Ana Göstergeleri" raporu yayımlandı. Buna göre, Ağustos'ta bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 5 trilyon 845 milyar 786
milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2019 sonuna göre 1 trilyon 354 milyar 968 milyon lira artış kaydetti. Bu dönemde
sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler 3 trilyon 481 milyar 901 milyon lira, menkul değerler 1 trilyon 30 milyar 161 milyon lira oldu.
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Günün Gelişmeleri:
XU100 endeksi haftanın ikinci işlem gününü
%0,19 yükselişle 1,123.25 seviyesinde
tamamladı. 22.6 milyar TL işlem hacminin
gerçekleştiği günde bankacılık endeksi
%0.69 düşerken, sanayi endeksi ise %0.49
değer kazandı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan ve gün içerisinde bu yükselişini sürdüren endeks
günü artıda noktaladı. Endekste alımların sürmesi halinde 1.126 ve 1.132
direnç seviyeleri test edilebilir. Direnç seviyelerinden gelebilecek olası
satışlarla geri çekilme görmemiz durumunda ise 1.120 ve 1.115 destek
seviyelerini takip edeceğiz.
Destekler: 1.120 / 1.115 / 1.109
Dirençler: 1.126 / 1.132 / 1.140

Geçtiğimiz
hafta
bankacılık
hisseleri
öncülüğünde başladığı yükseliş hareketini bu
haftada sürdüren BIST 100 endeksi,
pazartesi günü denediği ancak geçemediği
1.130 seviyesinin üzerini dünde test etti. Dün
ABD vadelilerinde satıcılı seyir hakimken
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
tarafından
açıklanan
Yeni
Ekonomi
Program'ın (YEP) oluşturduğu olumlu algı ile
endeksin pozitif ayrıştığı görülüyor. Doğu
Akdeniz'de süren gerilime ek olarak Pazar
günü Ermenistan ile Azerbaycan arasında
yaşanan sıcak çatışma haberleri ve
Türkiye'nin bu bölgedeki rolü jeopolitik
riskimizi
artırmasıyla
endekste
satış
baskısına neden olabilir.
Haftanın geri kalanında korona virüs ile ilgili
gelişmelere ek olarak jeopolitik gelişmelerin
fiyatlamalara
olan
etkisini
izlemeyi
sürdüreceğiz.
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Günün Gelişmeleri
Ekim ayı vadeli endeks 30 kontratı
haftanın ikinci işlem gününü %1.08
yükselişle
1266,25
seviyesinde
tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan ve gün içerisinde pozitif seyrini koruyan kontrat
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 1.254 destek seviyeleri söz konusu olabilir.
Destekler: 1.260 / 1.254 / 1.248
Dirençler: 1.272 / 1.278 / 1.285

Geçtiğimiz hafta merakla beklenilen
TCMB'nin faiz kararı sonrasında spot
piyasada olduğu gibi kontratta da banka
hisseleri öncülüğünde yükseliş yaşadık.
TCMB'nin
faiz
kararı
sonrasında
BDDK'dan gelen normalleşme adımları da
bankacılık hisselerini ve kontratı olumlu
etkilemeyi sürdürürken kontrat haftaya
yurt dışı borsalardaki pozitif görünüm ile
yükselişle başladı. Doğu Akdeniz'de
süren gerilime ek olarak Pazar günü
Ermenistan ile Azerbaycan arasında
yaşanan sıcak çatışma haberleri ve
Türkiye'nin bu bölgedeki rolü jeopolitik
riskimizi artırarak kontratta satış baskısına
neden olabiliyor.
Haftanın geri kalanında yurtdışı piyasa
fiyatlaması
ile
içerideki
jeopolitik
gelişmeler fiyatlanmaya devam edecek.
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Günün Gelişmeleri:
Eylül ayı vadeli USDTRY kontratı haftanın
ikinci işlem gününü %0.72 yükselişle 7.83
seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan kontrat gün içerisinde yükseliş seyrini korudu ve
günü artıda noktaladı. Kontratta yukarı yönlü hareketin devam etmesi
durumunda 7.85 ve 7.8750 direnç seviyelerini takip edeceğiz. Olası geri
çekilmeler yaşanması durumunda ise 7.8150 ve 7.80 destek seviyeleri söz
konusu olabilir.
Destekler: 7.8150 / 7.8000 / 7.7800
Dirençler: 7.8500 / 7.8750 / 7.8900

Merkez bankasının faiz kararı ve
BDDK'dan
gelen
swap
hamlesi
sonrasında kurda hızlı bir şekilde 7.70 TL
seviyelerinden 7.51 TL'ye kadar geri
çekilme görsek de, artan jeopolitik
riskimiz ve dünya genelinde değer
kazanan dolar ile kurda yukarı yönlü
hareketin sürdüğü görülüyor. Dün
itibariyle
94,60
seviyelerinde
geri
çekilmeye başlayan dolar endeksine
rağmen
geçtiğimiz
Pazar
günü
Ermenistan ile Azerbaycan arasında
başlayan sıcak çatışma hali TL'yi negatif
etkilemeyi sürdürüyor. Yine dün Hazine
ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
tarafından açıklanan Yeni Ekonomi
Program (YEP) sonrasında kontratta
yükseliş sürerken vadenin son işlem
gününde kontrattaki yükselişin devam
ettiğini görebiliriz. Öte yandan bugün
ABD’de açıklanacak olan özel sektör
tarım dışı istihdam verisi kontratta
oynaklığı artırabilir.
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Günün Gelişmeleri:
Ekim ayı vadeli Altın kontratı, haftanın
ikinci işlem gününü %1.37 yükselişle
1.898,30 dolar seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan kontrat gün içerisinde yükseliş seyrini korudu ve
günü artıda noktaladı. Kontratta yukarı yönlü hareketin devam etmesi
durumunda 1905 ve 1912 direnç seviyelerini takip edeceğiz. Olası geri
çekilmeler yaşanması durumunda ise 1887 ve 1875 destek seviyeleri söz
konusu olabilir.
Destekler: 1887 / 1875 / 1867
Dirençler: 1905 / 1912 / 1920

Haftanın ilk işlem gününde ABD tarafında
yeni teşvik paketi beklentileri ve Çin'den
gelen pozitif verilerin risk iştahını
desteklemesi sonucu Dolar'ın geçtiğimiz
haftaki yükselişine ara vermesi Ons
Altın'da yükselişi destekleyen unsur
olarak karşımıza çıkmıştı. Salı günü ise
ABD'de devam eden seçim maratonu
öncesi Dolar endeksinde aşağı yönlü
sınırlı hareketler devam ederken, Altın
yatırımcılarının ABD ve Avrupa'da daha
fazla
teşvik
beklentilerini
değerlendirmesiyle değerli metalin 1890
dolar üzerinde alıcılı seyrini sürdürdüğü
takip ediliyor.
Haftanın
üçüncü
işlem
jeopolitik
gelişmelerin de fiyatlamalara olan etkisni
takip etmeyi sürdüreceğiz.
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LINK paylarında 30/09/2020 tarihli işlemlerde (seans başından) 14/10/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna)
kadar brüt takas uygulanacaktır.

