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ENDEKSTE YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK mi?
TL mevduatta ve döviz alımında vergiler indirildi. Vadelerine göre TL mevduata ödenecek vergiler indirilirken, kambiyo işlemlerinde
uygulanan BSMV yüzde 1'den binde 2'ye indirildi. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, banka ve sigorta
muameleleri vergisi nispetlerinin tespitine ilişkin 28/8/1998 tarihli ve 98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1'inci
maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan "%1 (yüzde 1)" ibaresi "binde iki" şeklinde değiştirildi. Türk lirası mevduatlarının faiz
getirisinden yapılan vergi kesintisi düşürüldü, 1 yıldan uzun vadeli mevduat hesaplarında oran sıfırlandı.
ABD'de başkan adayları Donald Trump ve Joe Biden'ı karşı karşıya getiren ilk canlı yayın tartışmasında, ağırlıklı olarak iç politika gündemi
ve 3 Kasım seçimleri tartışılırken, adayların birbirlerine yönelik sert eleştirileri dikkati çekti. Yüksek Mahkemeye yargıç atanması konu
başlığı ile başlayan tartışmada, Trump, aday gösterdiği Amy Barrett'ın görevinin onaylanması için önlerinde yeterince zaman olduğunu
savundu. Trump, ülkedeki seçimler sonucunda hem Beyaz Saray'ı hem de Senatoyu kazandıklarını belirterek, "Biz seçimleri kazandık
ve dolayısıyla Barrett'ı seçme hakkımız var. Çok az insan bunun tersini söyler. Bu arada Demokratlar şu anda bizim yerimizde olsa,
seçim yapmamayı düşünmezlerdi bile." dedi. Biden ise ülkedeki seçim sürecinin hali hazırda başladığını ve 10 binlerce insanın ülkedeki
erken oylama sistemi ile oylarını kullandığını vurgulayarak, "Şu anda olması gereken beklemek. Bekleyip, bu seçimin sonucunu
görmemiz lazım. Çünkü Amerikan halkının kendi görüşünü belirtme yolu, kimi, başkan ve başkan yardımcısı olarak seçtikleridir." diye
konuştu.
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde, "Kurumun stratejik değerlendirmesi çerçevesinde Fed tarzı bir enflasyon stratejisinin
incelenebilir" dedi. Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Christine Lagarde, enflasyonun geçici olarak hedeflenen seviyenin üzerine
çıkmasına müsaade eden Fed tarzı bir stratejinin incelemeye değer olacağını söyledi. Lagarde, dün Frankfurt'ta gerçekleştirilen bir
konferansta hedefi bir süre ıskalayan enflasyonu telafi etmeyi hedefleyen bir politikanın, kurumun stratejik değerlendirmesi çerçevesinde
"incelenebileceğini" belirtti. "Böyle bir strateji alt bant ile karşı karşıyayken para politikasının ekonomiyi dengeleme kapasitesini
güçlendirebilir." diyen AMB Başkanı, "Çünkü enflasyonun hedefi aşmasına ilişkin taahhüt enflasyon beklentilerini yükseltiyor ve
dolayısıyla reel faizleri düşürüyor." diye devam etti.
Almanya Başbakanı Angela Merkel, gelişmekte olan ülkelerin yeni tip korona virüs (Kovid-19) aşısına kolay erişimi için 100 milyon dolar
yardım taahhüdünde bulundu. Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) küresel aşı ve tedavi programının (ACT Accelerator) desteklenmesi için
düzenlenen zirvede konuşan Merkel, küresel aşı çabalarının desteklenmesi çağrısı yaptı. Merkel, gelişmekte olan ülkelerin Kovid-19
aşısına kolay erişimi için 100 milyon dolar yardım taahhüdünde bulundu.
ABD ekonomisi 2. çeyrekte % 31.4 küçülürken ADP'nin açıkladığı özel sektör istihdam Eylül ayında 749,000 ile beklenenden daha fazla
arttı. Bu durum, iş gücü piyasasındaki kademeli toparlanmanın, talebin korona virüs pandemisinden dolayı dibe vurduktan sonra artması
ile birlikte, devam etmekte olduğunu işaret ediyor. Öte yandan ABD'de bekleyen konut satışları Ağustos ayında yüzde 8.8 ile beklenenden
daha fazla arttı.
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Günün Gelişmeleri:
XU100 endeksi haftanın üçünü işlem
gününü
%1.96
yükselişle 1.145,24
seviyesinde tamamladı. 27.6 milyar TL
işlem hacminin gerçekleştiği günde
bankacılık endeksi %2.94 yükselirken,
sanayi endeksi ise %1.73 değer kazandı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan ve gün içerisinde bu yükselişini sürdüren endeks
günü artıda noktaladı. Endekste alımların sürmesi halinde 1.152 ve 1.160
direnç seviyeleri test edilebilir. Direnç seviyelerinden gelebilecek olası satışlarla
geri çekilme görmemiz durumunda ise 1.140 ve 1.132 destek seviyelerini takip
edeceğiz.
Destekler: 1.152 / 1.160 / 1.165
Dirençler: 1.140 / 1.132 / 1.125

Endeks bankacılık hisseleri önceliğinde
yükselişine devam ediyor. Güne Resmi
Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı
kararnamesi ile yükselişe başlayan endeks
gün boyunca bu yükselişini sürdürdü.
TCMB’nin
faiz
kararı
sonrasında
BDDK’dan gelen swap ve aktif rasyosu
hamlelerine ek olarak dün yayınlanan
kararname ile TL mevduatlarında ve
kambiyo işlemlerinde uygulanan BSMV
oranlarında
yapılan
vergi
indirimi
ekonomideki normalleşme adımlarını için
olumlu algılandı. Özellikle bankacılık
hisselerindeki yükselişler ön plana çıkarken
endeks son iki ayın en yüksek seviyelerini
gördü. Haftanın dördüncü işlem gününde
endekste oluşacak fiyatlamaları ve haber
akışını yakından takip etmeyi sürdüreceğiz.
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Günün Gelişmeleri
Ekim ayı vadeli endeks 30 kontratı
haftanın üçüncü işlem gününü %2.58
yükselişle
1.293.25
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 1.300 ve 1.307 direnç seviyelerini takip edeceğiz. Dün ki yükseliş
sonrasında olası geri çekilmeler yaşanması durumunda ise kontratta 1.285 ve
1.278 destek seviyeleri söz konusu olabilir.
Destekler: 1.285 / 1.278 / 1.272
Dirençler: 1.300 / 1.307 / 1.312

Spot piyasa olduğu gibi kontrat da
bankacılık
hisseleri
öncülüğünde
yükselişe
geçti.
Geçtiğimiz
hafta
TCMB’nin
faiz
kararı
sonrasında
BDDK’dan gelen swap ve aktif rasyosu
hamlelerine ek olarak dün Resmi
Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı
kararnamesi ile TL mevduatlarında ve
kambiyo işlemlerinde uygulanan BSMV
oranlarında yapılan vergi indirimi kontratı
yükselten ana etkenler oldu. Özellikle
bankacılık
hisselerinde
yaşanan
yükselişler ön plana çıkarken kontrat kritik
direnç seviyelerine kadar yükseldi.
Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki
gerilime ek olarak Doğu Akdeniz’le ilgili
haber akışını yakından takip etmeyi
sürdürürken bu haberlerin piyasalardaki
fiyatlamalar üzerindeki etkisini de
izleyeceğiz.
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Günün Gelişmeleri:
Eylül ayı vadeli USDTRY kontratı
haftanın üçüncü işlem gününü %0.90
düşüşle 7.7584 seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan kontrat gün içerisinde genel olarak pozitif seyretti ve
günü artıda noktaladı. Kontratta yukarı yönlü hareketin devam etmesi
durumunda 7.7750 ve 7.80 direnç seviyelerini takip edeceğiz. Olası geri
çekilmeler yaşanması durumunda ise 7.74 ve 7.72 destek seviyeleri söz
konusu olabilir.
Destekler: 7.7400 / 7.7200 / 7.7000

Kontrat son işlem gününde Türk Lirası
vergi indirimi ile değer kazanıyor. Hafta
başında beri Ermenistan-Azerbaycan
arasındaki sıcak çatışma haberleri ile
artan jeopolitik riske bağlı yükselişe
geçen dolar/TL kurunun tarihi zirvesini
dün itibariyle 7.85 TL'ye yükselttiği takip
edilmişti. Dün ise ABD'de açıklanan ADP
özel sektör tarım dışı istihdam verisi
piyasa beklentisinin üzerinde gelirken
dolar endeksi tekrar 94 seviyesinin
üzerine çıktı. Dün sabah Resmi
Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı
kararnamesi ile TL mevduatlarında ve
kambiyo işlemlerinde uygulanan BSMV
oranlarında yapılan indirim sonucunda
gün boyunca TL'nin değer kazandığı
görülürken haftanın dördüncü işlem
gününde
kontratta
oluşacak
fiyatlamaları ve haber akışını yakından
takip etmeyi sürdüreceğiz.

Dirençler: 7.7750 / 7.8000 / 7.8250
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Günün Gelişmeleri:
Ekim ayı vadeli Altın kontratı, haftanın
üçüncü işlem gününü %0.06 düşüşle
1890,10 seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne düşüşle başlayan ve gün içerisinde dalgalı bir seyir izleyen kontrat günü
azda olsa ekside noktaladı. Kontratta satış baskısı ile birlikte geri çekilmenin
sürmesi halinde 1885 ve 1878 destek seviyelerini takip edeceğiz. Olası tepki
alımları görmemiz durumunda ise 1895 ve 1905 destek seviyeleri test
edilebilir.
Destekler: 1885 / 1878 / 1870
Dirençler: 1895 / 1905 / 1912

Geçtiğimiz
gün
dikkatler
ABD'de
gerçekleşecek olan ilk Trump - Biden canlı
yayın başkanlık tartışması üzerinde olmayı
sürdürürken, Dolar endeksinde aşağı yönlü
sınırlı hareketler ve yatırımcılarının ABD ve
Avrupa'da daha fazla teşvik beklentilerini
değerlendirmesiyle değerli metalin yukarı
yönlü hareketi takip edilmişti. Önceki
akşam
ABD'deki
ilk
başkanlık
münazarasının ardından traderların kısa
pozisyonlarını kapatması ile bugün,
Dolar'ın birçok para birimi karşısında değer
kazandığı
gözleniyor.
Dolar'daki
toparlanmaya
ek
olarak,
Asya
ekonomilerinde açıklanan veriler ekonomik
iyileşmeyi işaret ederken, takip edilen
gelişmeler değerli metal üzerinde zaman
zaman satış baskılarının yoğunlaşmasına
neden oluyor. Haftanın dördüncü işlem
gününde oluşan fiyatlamaları yakından
takip etmeyi sürdüreceğiz.
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SISE: payları Borsa İstanbul'da işlem gören Anadolu Cam, Denizli Cam, Soda Sanayii, Trakya Cam ve payları Borsa
İstanbul'da işlem görmeyen Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.'yi devralmasına ilişkin pay dağıtım işlemlerinin
01.10.2020 tarihinden itibaren gerçekleştirilecek olması nedeniyle, 21.08.2020 tarihli "Özsermaye Hallerinde
Payların Teorik/Referans Fiyatlarının Belirlenmesi" prosedürünün 9.1. maddesine göre Şişe Cam payları için
01.10.2020 tarihinde referans olarak alınabilecek fiyat 7.275 TL'dir.
CMBTN, MRSHL ve TLMAN paylarında 01/10/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 15/10/2020 tarihli işlemlere
(seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

