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12:00 Almanya ** ZEW Ekonomik Güven Endeksi -38,0 -44,1 Eylül

12:00 Euro Bölgesi ** ZEW Ekonomik Güven Endeksi -43,6 Eylül

16:15 ABD ** Sanayi Üretimi 0,2% -0,2% Ağustos

16:15 ABD ** İmalat Üretimi 0,2% -0,4% Ağustos

YURTİÇİ PİYASALAR ABD İLE İLİŞKİLERE, YURTDIŞI PİYASALAR İSE TİCARET GELİŞMELERİNE ODAKLANDI.. 

Birkaç gündü gerçekleşip gerçekleşmeyeceği belli olmayan 13 Kasım’daki Erdoğan-Trump görüşmesi ile ilgili belirsizlik 

geçen hafta sona ermişti. Konuyla ilgili olarak geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump twitter üzerinden Cumhurbaşkanı 

Recep Tayyip Erdoğan ile yaptıkları telefon görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Güzel bir görüşme 

gerçekleştirdiklerini belirten Trump, 13 Kasım'ı sabırsızlıkla beklediğini ifade etti. Trump mesajında "Erdoğan ayrıca Suriye 

ile olan sınırlarından, terörizmin ortadan kaldırılmasından ve birçok konudan bahsetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 13 Kasım 

Çarşamba günü Beyaz Saray'a gelecek.” İfadelerini kullandı. Gelen haberlerin ardından DolarTL’de kısmen de olsa TL 

değer kazanımıyla birlikte aşağı yönde hareketler oluştuğu gözlendi. Temsilciler meclisinden geçen yaptırım tasarısı, F-

35 meselesi, Suriye’de güvenli bölge konusundaki mutabakat ve sonrasında bölgede yaşananlar ile Halkbank davasıyla 

ile ilgili sürecin devam ettiği bugünlerde bu görüşmenin kesinlik kazanması belirsizliklerin giderilebilmesine sağlayabileceği 

imkan açısından önemli olacak. Ayrıca Suriye topraklarından terör unsurlarının tam olarak çekilmediğini ifade eden 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu açıklamaları sonrası bu görüşme ardından yeniden bir harekatın başlayıp başlamayacağı 

da görüşmenin detayları arasında olacak mı piyasalarca yakından takip edilecek. Gelen son bilgiler arasında Trump 

yönetiminin Temsilciler Meclisi'nin Türkiye'ye yönelik aldığı kararlara karşı olunduğu, bunun önemli bir NATO müttefiki ile 

ilişkileri daha da germe riski bulunduğunu savunduğunun söylenmesi 13 Kasım görüşmesi öncesinde görünümün olumlu 

olmasını sağlayabilir. 

Geçen haftanın gündemini oluşturan bir başka önemli olay ise ABD ile Çin arasında imzalanması beklenen ticaret 

anlaşması ile ilgili haber akışlarıydı. Hafta sonuna doğru Çin’den gelen haberlerde imzanın atılması sonrası ABD ile Çin’in 

gümrük vergilerini karşılıklı kaldırma konusunda anlaştıklarını açıklaması ilk aşamada güvenli varlıklarda sert düşüşler 

yaratırken endekslerde de yükselişlere olanak vermişti. Fakat bu konuda Trump’tan gelen son mesajlar ise durumun böyle 

olmadığını gösteriyor gibi. ABD Başkanı Donald Trump konuyla ilgili olarak ABD'nin iki ülke arasındaki tarifelerin geri 

çekilmesi konusunda fikir birliğine varmadığını söyledi. Açıklamasında Çin'in ticaret savaşında uygulamaya alınmış olan 

tarifelerin kısmi olarak geri alınmasını istediğini ve tamamen kaldırmayacağı söyledi. Ayrıca Çin Devlet Başkanı ile olası 

bir ticaret anlaşmasını ABD'de imzalamayı planladığını belirten ABD Başkanı, anlaşmanın Iowa'da imzalanabileceğini 

ifade etti. Trump'ın açıklamalarının beklenen anlaşma için iyimserliği azaltması sonrasında ABD tahvilleri yükselirken hisse 

senetleri düştü. 

Bir başka gündem ise İngiltere’de Brexit ile birlikte 12 Aralık’ta seçim öncesi yaşanan belirsizlikler ve bu konuda Moody’s 

in kararı oldu. Moody’s, İngiltere’nin kredi notu görünümünü durağandan negatife çevirdi. Moody’s’in açıklamasında 

İngiltere’nin kredi notunun ileride düşürülebileceği de belirtilirken, kamu borcunun yüksek seviyede bulunduğu hatırlatıldı. 

Bugün yurtiçi ve yurtdışı veri gündemi sakin. Piyasalar ABD-Çin arasındaki gelişmeleri izlemeyi sürdürecek. 
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Günün Gelişmeleri: 

XU100 endeksi önceki işlem gününü 

%0.38 değer kaybıyla 103.153 

seviyesinde tamamladı. 9.4 milyar TL 

işlem hacminin gerçekleştiği günde 

bankacılık endeksi %0.02 yükselirken 

sanayi endeksi ise %0.32 düşüş yaşadı. 

Haftanın son işlem gününde dört gündür 

devam eden yükselişlerin yerini kısmi 

düzeltme hareketleri aldı. Benzer 

görünüm Avrupa endekslerinde de 

yaşandı. ABD-Çin arasındaki ticaret 

görüşmelerindeki iyimser hava ile Faz-1 

anlaşmasının imzalanması umutları, 

karşılıklı vergilerin kaldırılması 

açıklamasının ABD’de bazı kesimlerce 

sert şekilde tepkiyle karşılaşması ve imza 

yeri ve zamanının henüz belli olmaması 

risk iştahını kısmen de olsa düşürdü. 

Nitekim son gelen haberlerde Trump’ın 

vergilerin kaldırılması konusunda 

anlaşmadıklarını açıklaması bu hafta 

açılışıyla birlikte piyasaların odağında 

olacak. Bu bağlamda düzeltme hareketleri 

yurtdışında gözlenebilir. İçeride ise 13 

Kasım için iyimser beklentilerle daha 

sakin bir seyir izlenebilir 

Teknik Analiz:  

Önceki gün endekste kısmi düşüş yaşansa da 102.300 desteği üzeri hareketlerin 

yaşandığı ve 104.000’in test edildiği gözlendi. Devam eden alıcılı seyirde gün 

sonunda 102.300-101.500 bölgesinin üzerinde tutunma sağlanmış oldu. Bugün ise 

101.500 ana desteği üzerinde kalınabildiği sürece gelmesini bekleyeceğimiz 

tepkilerle 104.500 ve 105.200 direnç seviyeleri takip edilecek. 101.500 desteği altına 

olası geçiş halinde 100.600 seviyesi yeniden test edilebilir. Ara destek ise 102.300. 

Destekler: 102.300 / 101.500 / 100.600 

Dirençler: 104.500 / 105.200 / 106.000 

 

 

Günün Gelişmeleri 

Aralık vadeli endeks 30 kontratı 

önceki işlem gününü %0.71 düşüşle 

126.900 seviyesinde tamamladı. 

Geçen Cuma günü endeks ve kontratta 

önceki dört günün yükselişlerinin 

ardından bu hareketleri sindirme ve kısmi 

düzeltme hareketleri yaşandı. Bunu 

yaratan sebep arka arkaya yükselişlerden 

ziyade ABD’den Çin ticaret anlaşmasına 

yönelik gelen bazı mesajlarda karşılıklı 

vergilerin kaldırılması konusunda oluşan 

çatlak sesler ve imzanın yeri ve 

zamanının hala belli olmaması gibi 

durumlar oldu. Yeni haftada risk iştahının 

belirleyicisi yine ABD-Çin ticaret 

görüşmelerinden gelecek haber-bilgi 

akışları ve yurtiçinde 13 Kasım’da 

gerçekleşecek Erdoğan-Trump 

görüşmesi olacak. Bugün ekonomik veri 

akışı ise yurtiçi ve yurtdışında sakin, 

önemli bir veri açıklaması bulunmuyor. 

Teknik Analiz: 

Aralık ayı vadeli kontratta haftanın son işlem gününde riskli varlıklardan hafif çıkşın 

etkisiyle gün içerisinde Fibo. 38.2 direncine değip geri döndü. Haftanın ilk işlem gününde 

130.500 olan bu seviye üzerinde tutunma oluşursa 132.500 ve 134.000 seviyeleri yeni 

hedefler olabilir. Gün içerisinde risk iştahının olası düşük kalması durumunda yaşanacak 

geri çekilmelerde 128.000 ilk desteği takibimizde olacak. Bu seviye altına geçilirse 

126.500 ve 125.800 destek seviyeleri izlenecek. Kontratta orta vadeli düşen kama 

formasyonu yükseliş yine orta vade için yükseliş habercisi olabilir. 

Destekler: 128.000 / 126.500 / 125.800 

Dirençler: 130.500 / 132.500 / 134.000 
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Günün Gelişmeleri: 

USDTRY kontratı önceki işlem 

gününü %0.29 yükselişle 5,7913 

seviyesinde tamamladı.   

Dün güne 5.78 seviyelerinde başlayan 

Kasım ayı kontrat fiyatlamaları bir 

yandan ABD ile yaptırımlar üzerinden 

yaşanan gelişmeler diğer taraftan da 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gelen 

açıklamalar eşliğinde hareket ediyor. İki 

konu hakkında TL üzerinde 

hareketlenme yaratacak gelişmeler 

olmaması nedeniyle kontratın en 

yüksek 5.7950 seviyesine kadar 

yükselebildiği gözlendi. Halkbank 

davası ile ilgili gelişmelere ek olarak 

ABD ile olan ilişkilerdeki gidişatın halen 

izlenmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Bu 

bağlamda piyasalar bu hafta 13 

Kasım’da ABD başkanı Trump ile 

Erdoğan arasında dün gerçekleşeceği 

açıklanan görüşmeye odaklanacak. 

Görüşmeye dayalı iyimser açıklamalar 

ve bu bağlamda oluşan iyimser 

beklentiler TL fiyatlamaları üzerindeki 

baskıyı azaltan unsurlar olarak haftanın 

son gününde takip edilecek. 

 

Teknik Analiz:  

USDTRY kontratının dün aşağı yönlü hareketlerle 50 günlük h.o altında kalmayı 

sürdürdüğü gözlenirken aynı zamanda Fibo. 23.6 ve 200 günlük hareketli ortalama 

üzerinde de destek buluğu gözleniyor. Yeni günde iki destek üzerinde hareketler devam 

ederse yükselişin devamında 50 günlük ortalama 5.8150 ilk direnci takibimizde olacak. 

Bu seviye üzerinde 5.85 ve 5.88 seviyeleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 5.75 

desteği altına geçişte ise 5.72 ve 5.69 seviyelerine doğru düşüşlerin devamı gelebilir. 

Destekler: 5.7500 / 5.7200 / 5.6900 

Dirençler: 5.8150 / 5.8500 / 5.8800 

 

Teknik Analiz:  

Ons Altın kontratında Mayıs ve Ekim’den bu yana oluşan yükseliş trendinin altına 

geçildi. Dünkü düşüşle 1495 Fibo. 23.6 desteği de geçildi ve gün bu seviye altında 

tamamlandı. Bugün 1453 Fibo. 38.2 ana desteği yükselişlerin yeniden oluşması için 

izlenecek. Üzerinde kalınabilirse 1483 ve 1495 hedeflenebilir. 1495 seviyesi 

üzerinde tutunma devam ederse yükseliş hareketi hızlanarak 1500 seviyesinin test 

edilmesine neden olabilir.  1453 öncesi ise 1460 ara desteği izlenmeli. 

Destekler: 1460 / 1453 / 1445 

Dirençler: 1483 / 1495 / 1500 

Günün Gelişmeleri: 

Aralık ayı vadeli Altın kontratı, geçen işlem 

gününü %1.32 düşüşle 1470.35 

seviyesinde tamamladı. 

Spot ons Altın, ABD'nin Çin ile sürdürülen 

ticaret görüşmelerine dayalı iyimserliğin 

sürmesi  yanında ABD ve Avrupa’dan 

gelen olumlu bazı verilerle küresel 

ekonomik yavaşlama korkusundaki 

azalmaya bağlı olarak yatırımcıların daha 

riskli varlıklara yönelmesi sonucu üç yılın 

en büyük haftalık düşüşünü kaydetti. 

Washington ve Pekin tarafı yaptıkları 

açıklamalarda küresel ekonomiye zarar 

veren yaklaşık 16 aydır süren ticaret 

savaşını sona erdirme amaçlı 

müzakerelerde ilerleme kaydettiklerini 

söylemesi ve ABD yetkililerinin bu ay bir 

anlaşma imzalanabileceğini ifade etmesi 

güvenli varlıklara olan ilgiyi azaltımış 

görünüyor.  Trump’ın son mesajlarında 

vergielrin kaldırılması konusunda 

anlaşmadıklarını söylemesi sonrası bu 

olayın önümüzdeki günlerde de 

izleneceğini ve Altın’da benzer yukarı yönlü 

fiyatlamaların süreceğini düşünüyoruz. 
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NATEN: 2019/9 Aylık Dönem Karı/Zararı 10.432.113 

KARSN: 2019/9 Aylık Dönem Karı/Zararı 20.418.035 

BRYAT: 2019/9 Aylık Dönem Karı/Zararı 43.686.438 

EGEEN: 2019/9 Ana Ortaklık Payları 192.144.998 Yıllık Değişim -23% 

GUBRF: 2019/9 Aylık Ana Ortaklık Payları: -62.625.500 

IPEKE 2019/9 Aylık Ana Ortaklık Payları: 291.086.000 Yıllık Değişim 53% 

KOZAA: 2019/9 Aylık Ana Ortaklık Payları: 574.802.000 Yıllık Değişim 59% 

KOZAL: 2019/9 Aylık Dönem Karı/Zararı 1.260.251.000 Yıllık Değişim 28% 

ENKAI: 2019/9 Aylık Ana Ortaklık Payları: 2.830.408.000 Yıllık Değişim 274% 

GENTS:2019/9 Aylık Ana Ortaklık Payları: 12.899.244 Yıllık Değişim -66% 

MNDRS:2019/9 Aylık Ana Ortaklık Payları: 16.031.107 

KCHOL:2019/9 Aylık Ana Ortaklık Payları: 3.280.678.000 Yıllık Değişim -14% 

CUSAN: 2019/9 Ana Ortaklık Payları: 10.011.959 

ANELE: 2019/9 Aylık Ana Ortaklık Payları: 3.210.891 Yıllık Değişim -93% 

DEVA: 2019/9 Aylık Dönem Karı/Zararı 199.448.353 Yıllık Değişim 119% 

ALCTL: 2019/9 Aylık Dönem Karı/Zararı 3.575.692 Yıllık Değişim -69% 

BIMAS: 2019/9 Aylık Dönem Karı/Zararı 906.215.000 Yıllık Değişim 2% 
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