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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

PİYASALAR  TİCARET MÜZAKERELERİNİ İZLERKEN BUGÜN AYRICA FOMC TUTANAKLARINI YORUMLAYACAK… 

Piyasalarda ABD-Çin arasında devam eden ticaret müzakereleri konusunda yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Buna bağlı 

olarak da fiyatlamaların yönü gün içerisinde değişkenlik gösteriyor. Dün bu konu hakkında Trump’tan gelen açıklamalar yine takip 

edildi. Trump dün yaptığı açıklamada, ABD Çin ile bir anlaşma yapmazsa "tarifeleri artıracağını" söyledi. Konu hakkında gelen habere 

göre Trump, "Çin bir anlaşma yapmak zorunda kalacak." "Ne olacağını göreceğiz." dedi. Bu gelişme sonrası ons Altın’da kısmi de 

olsa yükselişler yaşanırken ABD-Çin ticaret savaşı cephesinde özellikle birinci faz ticaret anlaşması çevresindeki müzakerelerden 

pozitif bir sonuç üzerine artan kuşkular üzerine oluşan yeni endişelerle birlikte Dolar endeksinde de 98.00 seviyesi altında hareketler 

meydana geldi. ABD endekslerinde de satış ağırlıklı bir görünüm hakim oldu. 

Haftanın zayıf veri gündemi altında dün beklenen ABD konut verileri takip edildi. Konut başlangıçları Ekim'de % 3.8 artarak 1.314 

milyon oldu. Beklenti % 5.1 artıştı. inşaat izinleri de % 5 artışla 1.46 milyona yükseldi. Bu, Mayıs 2007'den beri en yüksek seviye 

olarak kayda geçti. Faiz oranlarına en hassas konumda bulunan konut sektöründe son aylarda Fed'in gevşeme politikasına paralel 

olarak toparlanma gözlenmişti. Konut başlangıçları Ağustos ayında da 12 yılın zirvesine yükselmişti. 

Avrupa borsaları ise önceki günü ABD ve Çin arasındaki ticaret anlaşması görüşmelerine ilişkin karamsarlığın artmasıyla günü karışık 

seyirle tamamladı. Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,11 yükselişle 13,221,12 seviyesinde kapandı. Fransa'da CAC 40 

endeksi yüzde 0,35 azalarak 5.909,05 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,57 değer kaybederek 23.329,21 puana 

geriledi. Asya hisse senetleri ise bugünkü işlemlerde ABD Senatosundan Hong Kong’daki protestocuları destekleyen yasanın 

geçmesiyle geriledi. ABND vadelileri de negatif tarafta işlem görüyor.  

Yurtiçi piyasalarda ise olumlu havanın devam ettiği gözleniyor. TL varlıklar üzerinde satış baskısı oluşturabilecek bir haber ya da veri 

akışının olmaması, dış siyasi gerilimin nispeten azalması, tahvil faizlerinde son yılların en düşük seviyelerine gelinmesi, CDS kredi 

temerrüt takasının 300 seviyelerine yaklaşması borsa tarafında da alımları destekliyor. Bu bağlamda endekste 106.000 üzerinde 

hareketlerin devam ettiği gözleniyor. Bu durumu tersine çevirebilecek en önemli gelişme uzun süredir izlediğimiz S-400 meselesi ile 

ilgili gelişmeler olacaktır. Nitekim dün yayınlanan bir habere göre ABD’nin NATO Daimi Temsilcisi Kay Bailey Hutchinson, Türkiye’nin 

Rusya’dan satın alınan S-400 hava savunma sistemlerini konuşlandırmaktan vazgeçmesini umduklarını söyledi. Bu konu uzun süredir 

gündemde ve artık buradan gelen haberlere göre ciddi bir ters yönlü fiyatlama yaşanmadığını görüyoruz. Konu hakkında somut bir 

gelişme olmadıkça bu haberlere yönelik TL varlık fiyatlarında olumsuz bir etkilenmenin şimdilik olmayabileceğini söyleyebiliriz. 

Bugün piyasalar FOMC toplantı tutanaklarına odaklanacak. Tutanaklarda Aralık ayı faiz kararına yönelik ipuçları aranacak. FED’in 

son faiz kararı ardından Powell’ın açıklamaları Aralık ayında FED’in beklemede kalacağı ve faiz indirimlerinin etkilerini görmeyi 

isteyeceği şeklinde olmuştu. Tutanaklarda FED üyelerinin Aralık ayındaki toplantıda faiz indirimlerinin devam edip etmemesi 

konusunda ne kadar bölündüğü ve faiz kararının ne olabileceğine dair ipuçları aranacak. 

Çin Merkez Bankası ise bir ve 5 yıl vadeli gösterge borç verme faiz oranlarını 5'er puan aşağı çekti. Buna göre faiz oranları 1 yıl vade 

için %4,20'den %4,15'e, 5 yıl vade için %4,85'den %4,15'e indirildi. 
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 Günün Gelişmeleri: 

XU100 endeksi önceki işlem gününü 

%0.64 değer artışıyla 107.529 

seviyesinde tamamladı. 9.9 milyar TL 

işlem hacminin gerçekleştiği günde 

bankacılık endeksi %0.63 sanayi endeksi 

ise %0.75 yükseliş yaşadı. 

Haftanın ikinci işlem gününde yurtiçi 

piyasalardaki olumlu görünümün devamı 

eşliğinde CDS kredi temerrüt takasında 

300’e yaklaşılırken ve yurtdışı 

piyasalardaki olumlu hava da sürerken 

endekste 106.000 üzerinde yükseliş 

eğiliminin devam ettiği gözlendi. Dün gün 

içerisinde TL varlıklardaki olumlu 

görünüm kurda da etkisini gösterdi ve 

5.70 altına geçişler meydana geldi. 

Borsadaki yükselişte kurdaki düşüş 

eğiliminin etkili olduğunu söyleyebiliriz. 

Bugün yakalanan olumlu havanın sürmesi 

durumunda endekste yukarı yönlü hareket 

eğilimi devam edecektir. 

Teknik Analiz:  

Haftanın ikinci işlem gününde endekste yıl başından bu yana geçilemeyen 106.000 

seviyesi üzerine tutunmanın sürdüğü gözlendi. Bugün bu defa destek konumuna 

gelen 106.000 üzerinde kalıcı olmaya devam ettiği sürece yükseliş hareketi devam 

edebilir. Bu durumda 107.800 ilk direnci yükselişin devamında takip edilecek. 

107.800 aşılabilirse 108.400 ve 109.500 seviyeleri artık yeni hedefler konumuna 

gelecek. 106.000 altında ise 104.400 ve 103.500 seviyeleri takibimizde olacak. 

Destekler: 106.000 / 104.400 / 103.500 

Dirençler: 107.500 / 108.500 / 109.500 

 

 

Günün Gelişmeleri 

Aralık vadeli endeks 30 kontratı 

önceki işlem gününü %0.39 

yükselişle 134.075 seviyesinde 

tamamladı. 

Haftanın ikinci işlem gününde yurtiçi 

piyasalardaki olumlu görünüm devamı 

eşliğinde CDS kredi temerrüt takasında 

300’e yaklaşılırken ve yurtdışı 

piyasalardaki olumlu hava da sürerken 

kontratta dün üzerine geçilen düşüş trend 

desteği üzerinde yükseliş eğiliminin 

devam ettiği gözlendi. Dün gün içerisinde 

TL varlıklardaki olumlu görünüm kurda da 

etkisini gösterdi ve 5.70 altına geçişler 

meydana geldi. Endeksle birlikte 

kontrattaki yükselişte kurdaki düşüş 

eğiliminin etkili olduğunu söyleyebiliriz. 

Bugün yakalanan olumlu havanın sürmesi 

durumunda endekste yukarı yönlü 

hareket eğilimi devam edecektir. Risk 

iştahını düşürecek tek gelişme Trump’tan 

gelen açıklamalar olacaktır. 

 

Teknik Analiz: 

Aralık ayı vadeli kontrat haftanın ikinci işlem gününde de alış ağırlıklı seyrin etkisiyle gün 

içerisinde Fibo 50 direnci 134.250 seviyesinin üzerini test ederek günü tamamladı. 

Haftanın ortasında 132.000 seviyesi üzerinde tutunma devam ettiği sürece 134.250 ve 

aşılabilirse 135.800 seviyeleri hedeflenebilir. Gün içerisinde risk iştahının 134.250 altında 

olası düşük kalmayı sürdürmesi durumunda oluşabilecek geri çekilmelerde 132.000 ilk 

desteği altına geçilirse 130.500 diğer destek seviyesi olarak izleyeceğiz. 134.250 

yükselişin devamı için önemli bir bariyer konumunda. 

Destekler: 132.000 / 130.500 / 129.000 

Dirençler: 134.250 / 135.800 / 136.800 

20 Kasım 2019 

 

 



 

 

Günün Gelişmeleri: 

USDTRY kontratı önceki işlem 

gününü %0.17 düşüşle 5,7358 

seviyesinde tamamladı.   

Kasım ayı kontratı Erdoğan-Trump 

arasındaki görüşmenin müsbet şekilde 

sonuçlanması ardından haftanın ikinci 

işlem gününde  sakin ve zayıf veri ve 

haber akışı eşliğinde alıcılı TL 

fiyatlamaları ile geri çekilmeye devam 

etti. Bu bağlamda kontratta gün 

içerisinde daha önce Kasım ayı 

başında denenen 5.72 seviyesi 

yakınına kadar düşüşler meydana 

geldi. Hafta ortasına gelinen işlem 

gününde kurda ve dolayısıyla kontratta 

son gelişmeler ardından negatif 

fiyatlama yaratacak gerilim 

oluşmamasından kaynaklı olarak aşağı 

yönde hareketin devamı gözlenebilir. 

Bu bağlamda kontratta da düşüş eğilimi 

gözlenebilir. 

Teknik Analiz:  

USDTRY kontratının 50 günlük h.o altında kalmayı sürdürürken aynı zamanda dün Fibo. 

23.6 ve 200 günlük hareketli ortalama altındaki hareketine devam etti. Yeni günde bu 

seviye altında hareketler devam ederse düşüşün devamında 5.7240 ilk desteği 

takibimizde olacak. Bu seviye altında 5.69 ve 5.67 seviyeleri hedeflenebilir. Olası tepki 

yükselişlerinde ise 5.76 direnci üzerine geçiş yaşanırsa 5.79 ve 5.81 seviyelerine doğru 

yükselişlerin devamı gelebilir. 

Destekler: 5.7200 / 5.6900 / 5.6700 

Dirençler: 5.7600 / 5.7900 / 5.8100 

 

 

Teknik Analiz:  

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

hareketler halen sürüyor. 1495 Fibo. 23.6 direnç seviyesi altında ise düşüş eğilimi 

devam ediyor. Bugün 1453 Fibo. 38.2 ana desteği yükselişlerin devamı için 

izlenecek. 1459 üzerinde tutunma sürecek olursa 1478 ve 1485 hedeflenebilir. 1485 

seviyesi üzerinde ise yükseliş hareketi hızlanarak 1495 seviyesinin test edilmesine 

neden olabilir. Kontratta ara destek seviyesi ise 1459 seviyesinde. 

Destekler: 1459 / 1453 / 1445 

Dirençler: 1478 / 1485 / 1495 

Günün Gelişmeleri: 

Aralık ayı vadeli Altın kontratı, geçen 

işlem gününü %0.02 yükselişle 1473.80 

seviyesinde tamamladı. 

Spot ons Altın, haftanın ilk işlem gününde 

ABD-Çin arasındaki ticaret görüşmeleri 

olarak gözlenen iyimserlikle önce 

düşüşeğiliminde hareket etti. Ons Altın 

bir taraftan bu gelişmelerle hareket 

ederken bir  taraftan da gelen bazı 

haberlere de oldukça duyarlı olmayı 

sürdürüyor. Hafta başında yayınlanan bir 

habere göre Pekin yönetiminin Trump’ın 

gümrük vergilerini kaldırması konusunda 

kötümser olduğunu belirtmesi ardından 

yeniden yükseliş yönlü hareketler etkili 

olmuştu. Dün ise Trump’tan yine bir 

açıklama geldi. Benzer ifadelerle Çin ile 

anlaşma olmazsa tarife oranları artar 

açıklaması yaptı. Bugün gözler yine 

ABD-Çin ticaret gelişmelerinde olacak. 

Benzer haberlerin-açıklamaların gelmesi 

yukarı yönlü hareketleri destekleyecektir. 
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MARTI: 01.04.2019-30.09.2019 dönemi Finansal Tablolarında ciromuz geçen yıl 103.686.739 TL iken bu dönem % 

28,55 oranında artarak 133.287.995 TL, operasyonel karlılığımız (FAVÖK) geçen yıl 41.950.457 TL iken bu dönem 

% 27,00 oranında artarak 53.278.073 TL olarak gerçekleşmiştir. 
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