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GÖZLER POWELL’IN JACKSON HOLE'DAKİ KONUŞMASINDA
Piyasa, Fed Başkanı Jerome Powell'ın bugün Jackson Hole konferansında yeni enflasyon stratejisine ilişkin söyleyeceklerine odaklandı.
Fed Başkanı Jerome Powell, merkez bankasının uzun zamandır beklenen, yeni enflasyon stratejisine odaklı para politikası çerçevesi
değerlendirmesiyle ilgili bu hafta yapılacak Jackson Hole sempozyumunda konuşacak. Kansas City Fed'in bu yıl dijital ortamda yapılacak
organizasyonunda gerçekleştirilecek olan konuşma, Fed'in haftalık takvimine göre bugün New York saatiyle 09:10'da canlı olarak
yayınlanacak.
Fed, para politikasına ilişkin yeni bir strateji belirlemesinin ardından büyük bir ihtimalle kısa vadeli faizleri beş yıl ya da daha uzun bir
süre için sıfıra yakın tutacak. Gelecek hafta açıklanabilecek yeni yaklaşımda politika yapıcılar enflasyon ile ilgili olarak daha rahat bir
görüş benimseyebilir. Geçmişteki ıskalamaları telafi etmek için enflasyonun yüzde 2 hedefini ılımlı ölçüde geçici olarak aşmasını hoş
karşılayabilirler. Fed Başkanı Jerome Powell, Perşembe günü gerçekleştirilecek Jackson Hole konferansında Fed'in bir - bir buçuk yıllık
politika çerçevesi değerlendirmesi ve uygulamalarını güncelleyecek. Konferans pandemi nedeniyle bu yıl dijital ortamda yapılacak.
Fed'in "enflasyon şahini" % 2 hedefinin aşılmasına karşı değil. Kansas City Fed Başkanı Esther George, merkez bankasının yüzde 2
enflasyon hedefinin bir miktar aşılmasına karşı olmadığını kaydetti. Kansas City Fed Başkanı Esther George, ABD merkez bankasının
yüzde 2 enflasyon hedefinin biraz aşılmasına karşı olmadığını ve fiyat baskılarının çok zayıf olmasının riskinin çok güçlü olmasından
daha fazla olduğunu söyledi.
OECD'nin yılın ikinci çeyrek büyüme verileri açıklandı. Buna göre, OECD bölgesinde bu yılın ilk çeyreğinde yüzde eksi 1,8 olarak
gerçekleşen büyüme, yılın ikinci çeyreğinde yüzde eksi 9,8 olarak gerçekleşti. Söz konusu düşüş, OECD bölgesinde kaydedilen en
yüksek düşüş olarak kayıtlara geçti. OECD, daralmayı “Finansal krizin en yoğun olduğu 2009’un birinci çeyreğindeki yüzde 2,3
küçülmeden önemli ölçüde daha büyük küçülme” olarak nitelendirdi. Geçici veriler baz alınarak yapılan hesaplamada, büyük
ekonomilerden İngiltere’de aynı dönemde büyüme yüzde eksi 2,2'den yüzde eksi 20,4’e gerileyerek önemli bir düşüş kaydetti.
JPMorgan, döviz stratejisi raporunda "dolar sat TL al" tavsiyesinde bulundu. JPMorgan'ın küresel Döviz stratejisi raporunda teknik analize
dayalı "dolar sat TL al" tavsiyesi yer aldı. Raporda, kurda "Son iki haftadır açık bir şekilde yukarı yönlü ivme kaybı gözlemlendiği" belirtildi.
Raporda, kurda önemli ölçüde geri çekilme riski olduğu ve bu geri çekilme için kritik önemdeki ilk Fibonacci desteği olan 7.1890'ın
kırılması gerektiği ifade edilirken, böyle bir kırılmanın daha geniş çaplı bir geri çekilmeyi getirebileceği belirtildi.
ABD'de dayanıklı mal siparişleri Temmuz ayında yüzde 11.2 ile beklenenden fazla arttı. ABD'de Çarşamba günü açıklanan verilere göre
dayanıklı tüketim malı siparişleri Temmuz ayında tahminin iki katını aştı. Otomobil talebinde devam eden artış, fabrikaların gelecek
aylarda ekonomik sıçramayı destekleyeceğini işaret ediyor. Ticaret Bakanlığı'nın rakamlarına göre dayanıklı mal siparişleri geçen ay
yüzde 11.2 artış kaydetti. Beklenti yüzde 4.7 artacağı yönünde idi. Önceki ayın verisi yüzde 7.6'den yüzde 7.7'ye revize edildi.
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Günün Gelişmeleri:
XU100 endeksi haftanın üçünü işlem
gününü
%0.63
yükselişle
1.099
seviyesinde tamamladı. 17.8 milyar TL
işlem hacminin gerçekleştiği günde
bankacılık endeksi %1.47 yükselirken,
sanayi endeksi ise %0.23 değer kazandı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan ve gün içerisinde alıcılı seyrini koruyan endeks günü
artıda noktaladı. Endekste tepki alımlarının sürmesi halinde 1.106 ve 1.115
direnç seviyelerini takip edeceğiz. Geçtiğimiz haftaki gibi satış baskısının
yeniden artması halinde ise 1.094 ve 1.087 destek seviyeleri test edilebilir.
Destekler: 1.094 / 1.087 / 1.080
Dirençler: 1.106 / 1.115 / 1.120

Endekste tepki alımları sürüyor. Haftanın
ilk iki işlem gününde 1.115'teki direnç
seviyesinin
geçmekte
zorlandığını
gördüğümüz BIST 100 endeksinde dün
artan satış baskısı sonucunda 1.083
seviyelerine kadar geri çekilme izlendi.
Haftanın üçüncü işlem gününe ise yurt
dışındaki negatif görünüme eşlik ederek
satıcılı başlayan endeks gelen tepki
alımları ile yönünü yukarı çevirdi. Endekste
tepki alımlarının sürmesi halinde direnç
seviyeleri üzerinde kalıcılık sağlanması
gerekiyor.
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 %1.54
yükselişle 1.254 seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan ve gün içerisinde dalgalı bir seyir izleyen kontrat
günü artıda noktaladı. Kontratta satış baskısının artması halinde 1.248 ve
1.244 destek seviyeleri test edilebilir. Yaşanılan sert geri çekilme sonrasında
kontratta tepki alımları görmemiz durumunda ise 1.258 ve 1.262 direnç
seviyelerini takip edeceğiz.
Destekler: 1.248 / 1.244 / 1.240
Dirençler: 1.258 / 1.262 / 1.265

Geçtiğimiz haftanın üçüncü işlem
gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın
yaptığı
açıklamalar
borsada
alım
dalgasına neden olurken kontrat günü
yüzde
3'ün
üzerinde
yükselişle
noktalamıştı. Yine Çarşamba akşamı
açıklanan Fed’in tutanaklarında Amerikan
ekonomisindeki
belirsizliklere
dikkat
çekilmesinin ardından dün küresel
borsalarında satıcılı seyir takip edildi.
Yurtdışındaki satıcı seyrin etkisinde kalan
kontrat ise kapanışa doğru gelen alımlarla
günü artıda kapatmayı başardı. Haftanın
son işlem gününde ise Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın açıkladığı müdjeli habere
kadar yükselişini sürdüren kontrat haber
sonrasında ise yönünü aşağı çevirdikten
sonra yeni haftaya tepki alımları sürüyor.
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 %0.44
düşüşle 7.3845 seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan kontrat gün içerisinde bu yükselişini sürdüremedi ve
günü ekside noktaladı. Kontratta tepki alımları görmemiz durumunda 7.40 ve
7.4150 direnç seviyelerini takip edeceğiz. Olası geri çekilmeler yaşanması
durumunda ise 7.3750 ve 7.36 destek seviyeleri söz konusu olabilir.
Destekler: 7.3750 / 7.3600 / 7.3400
Dirençler: 7.4000 / 7.4150 / 7.4300

Ağustos ayı başında oynaklığı artmaya
başlayan ve 7.00 TL üzerinde kalıcılık
sağlamayı başaran dolar/TL kurunda TL
için zayıf seyir devam ediyor. Geçtiğimiz
hafta
Cumhurbaşkanı
Erdoğan'ın
yaptığı müjdeli haber açıklaması ile 7.21
TL'ye kadar geri çekildiğini gördüğümü
kur, Cuma gününden itibaren yönünü
tekrar yukarı çevirdi. Dolar endeksi ABD
- Çin ticaret iyimserliği ve Kovid-19 aşısı
konusundaki ilerleme haberleri ile
gerilerken Fitch Ratings’in Türkiye'nin
kredi not görünümünü "durağan"dan
"negatif"e çevirmesine ek olarak Doğu
Akdeniz’de devam eden jeopolitik riskler
ve 550 seviyesinin üzerinde bulunan
CDS primimiz TL’yi zayıflatmayı
sürdürüyor.
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 %1.05 yükselişle 1941
seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne düşüşle başlayan ve gün içerisinde dalgalı bir seyir izleyen kontrat
günü artıda noktaladı. Kontratta satış basksının sürmesi halinde 1935 ve
1928 destek seviyeleri test edilebilir. Artan satış baskısı sonrasında ise
kontratta tepki alımları görmemiz durumunda ise 1945 ve 1950 direnç
seviyelerini takip edeceğiz.
Destekler: 1935 / 1928 / 1920
Dirençler: 1945 / 1950 / 1957

Devam eden korona virüs endişeleri ve ABD
- Çin arasındaki son görüşmelere rağmen
süren gerginlik Ons Altın'a olan talebi
desteklerken, olumlu açıklanan ABD verileri
ile Dolar'da gözlenen toparlanma sonucu
Altın'ın aşağı yönlü hareketi izlendi. Haftanın
ilk işlem gününde takip edilen endişeler
değerli metale destek olmayı sürdürürken,
ABD Başkanı Donald Trump'ın korona virüse
karşı plazma tedavisine acil durum onayı
verdiği yönündeki açıklamaları piyasalar
üzerindeki iyimserliği artırması ve risk
iştahında gözlenen toparlanma ile birlikte
Ons Altın'da aşağı yönlü hareketlerin devam
ettiği izlendi. Destek seviyelerinde tutunmayı
başaran kontrat günün geri kalanında ise
yönünü yukarı çevirdi ve günü artıda
noktaladı.
Haftanın
dördüncü
işlem
gününde
piyasalarda oluşan fiyatlamaları yakından
takip etmeyi sürdüreceğiz.
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TKURU payında 27/08/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "Brüt Takas", "Piyasa Emri ile Piyasadan Limite Emir
girişinin kısıtlanması" ve "Emir Toplama Aşamalarında Denge Bilgisi Yayınının Kısıtlanması" şeklindeki önleyici
tedbirler uygulanacaktır (Tedbir kapsamında ilgili sıralarda açılış, kapanış ve tüm diğer tek fiyat bölümlerinde emir
toplama süresi boyunca denge seviyesine ilişkin fiyat, miktar ve kalan miktar değerleri yayımlanmayacaktır. İlgili
sıralarda geçerli olacak seans akışı ve seans durumlarına ilişkin bilgi 09/08/2019 tarih ve 2019/55 sayılı Borsamız
duyurusunda yer almaktadır). Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 26/11/2020'dir.
DERAS: Elektrikli ve A sınıfı lüks otomotiv sektöründe yatırım yapmak amacıyla yeni şirket kurulmasına karar
verildiğini açıkladı.

