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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

YURTİÇİNDE ERDOĞAN-PUTİN GÖRÜŞMESİ, DIŞARIDA İSE VİRÜS GELİŞMELERİ TAKİP EDİLECEK 

Koronavirüs salgınına karşı ekonomik önlemlere her gün bir yenisi eklenirken salgın hız kesmeden yoluna devam ediyor. Çin’de 

koronavirüs kaynaklı ölüm vakaları 3 bini aşarken küresel vaka sayısı 94.410’a ulaştı. Çin dışında en hızlı yayılan ülkelerden biri olan 

Güney Kore’de vaka artış hızı düşerken ABD ve Avrupa’da artıyor. ABD’nin ekonomik büyüklük olarak en önemli eyaletlerinden 

Kaliforniya’da yaşanan ilk ölümün ardından ise acil durum ilan edildi. ABD’de ise virüsle mücadele için kesenin ağzı açılıyor. ABD 

Temsilciler Meclisi virüsle mücadele için 7,8 milyar dolarlık harcama paketini duyurdu. İki partinin de destek verdiği paket geçen hafta 

Donald Trump’ın planladığı harcama miktarının üç katı büyüklüğünde. Uluslararası kurumlardan da virüsün olumsuz etkisine karşı 

adımlar geliyor. IMF Başkanı Kristalina Georgieva, 10 milyar doları sıfır faizle gelir düzeyi en düşük ülkelere ayrılmak üzere 50 milyar 

dolarlık bir paket üzerinde çalışıldığını açıkladı. Merkez Bankalarından da Fed’in acil faiz indirimi sonrası sinyaller gelmeye devam ediyor. 

İngiltere Merkez Bankası Başkanlığı görevini devralmaya hazırlanan Andrew Bailey, bankanın Hazine ile birlikte el ele çalışacağını 

belirterek nakit sıkıntısı yaşanan şirketlere yardım etmek gerekebileceğini belirtti. Kanada Merkez Bankası da Fed’in hamlesini takip 

ederek 50 baz puan faiz indirdi. 

İdlib’de Bahar Kalkanı operasyonunun ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya ile İdlib’i ve iki ülke arasındaki bozulan ilişkileri 

değerlendirmek amacıyla bugün Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek. Erdoğan’ın ajandasındaki en önemli 

madde İdlib’de ateşkesin tesisi olacak. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın görüşmenin öncelikli hedefini “Moskova’ya giderken 

temel çerçevemiz Rusya Federasyonu ile imzaladığımız İdlib mutabakatı çerçevesinde acilen bir ateşkesin sağlanmasıdır” sözleriyle 

özetledi. Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından konuşan Kalın “İdlib’de yaşanan hadiseler çerçevesinde, bir ortak anlayışla 

bir mutabakata varma ümidiyle gidiyoruz” ifadelerini kullandı. Zirvede ayrıca İdlib’deki milyonlarca mültecinin durumu da görüşülecek. 

Kıdemli bir Türk yetkili Putin’den milyonlarca mültecinin yerleştirilmesi için yeni bölge planını kabul etmesinin isteneceğini belirtti. Putin 

ise Esad’ın tüm ülkede yeniden kontrolünü destekliyor. Yapılan bazı yorumlarda Erdoğan’ın tüm taleplerinin karşılanmasa da Putin’in 

Esad’ı bazı tavizler vermeye ikna etmek zorunda kalabileceği belirtiliyor. Erdoğan 10:30’da Ankara’dan Moskova’ya hareket edecek. 

OPEC ve müttefikleri petrol arz kesintisinin bu yılki seyrine karar vermek üzere Viyana’da toplanacak. Fakat Suudi Arabistan ve Rusya 

arasında görüş ayrılıkları zirve başlangıcına kadar giderilemedi. Çarşamba günkü ortak izleme komitesi toplantısında Suudi Arabistan 

petrol arz kesintisini 1,5 milyon varile çıkarma teklifini sürdürürken Rusya ikinci çeyreğin sonuna kadar mevcut arz kesintisinin devamını 

savunuyor. Özellikle virüs gölgesinde petrol talebinin düşmesi de daha fazla kesintiden yana olan Suudi Arabistan’ın elini güçlendiriyor.  

ABD’nin salgına karşı agresif bir harcama paketi açıklamasıyla risk iştahı yeniden yükseldi. S&P 500 endeksi çarşamba gününü %4,2 

yükselişle kapadı. Ancak bu yükselişler aynı zamanda yüksek volatilite anlamına da geliyor. S&P 500 son 8 işlem gününün 5’inde %3 

üzeri hareket yaşadı. 10 günlük yıllıklandırılmış fiyat değişimi 2011’den bu yana en yüksekte gerçekleşti. S&P 500 vadelileri ise %0,6 

düşüş yaşayarak açılışta çarşamba günkü kazanımların bir kısmının geri verilebileceğine işaret ediyor. Asya’da da ılımlı yükselişler 

görülüyor. Japon Topix %0,6, Güney Kore Kospi %0,3, Şanghay Bileşik ise %0,5 değer kazandı. ABD 10 yıllık tahvil faizleri de virüse 

karşı harcama adımı sonrası dört baz puan yükselişle %1’in üstüne tekrar oturdu.  
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 Günün Gelişmeleri: 

XU100 endeksi son işlem gününü %0.38 

azalışla 110.785 seviyesinde tamamladı. 

10.9 milyar TL işlem hacminin gerçekleştiği 

günde bankacılık endeksi %1.12 

yükselirken, holding endeksi ise %0.77 

düştü. 

Haftanın üçüncü işlem gününe küresel 

bazda devam eden virüs endişelerine ek 

olarak dün FED 'in ani bir kararla 50 baz 

puan faiz indirimine gitmesi ile yükselişle 

başlayan endeks günün geri kalanında bu 

yükselişin devamını getiremedi. Bugün 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet 

Başkanı Putin’in yapacağı görüşmeden 

gelecek haberler endekste dalgalanmaya 

neden olabilir. Uzun zamandır gündemde 

olan korona virüs endişelerin artması da 

endeksteki değer kaybının bir diğer 

nedenini oluşturuyor. Yeni günde virüs ve 

Suriye eksenli haberleri izlemeyi 

sürdüreceğiz.    

 

Teknik Analiz:  

Güne yükselişle başlayan ve gün içerisinde 112.900’lere kadar yükselen endeks 

112.500’deki direnç seviyesi üzerinde kalıcılık sağlayamadı. Bugün endeksin 

111.400 destek seviyesi üzerinde kalması toparlanma hareketinin devamı için 

önemli. Bu seviyenin aşağı yönlü geçilmesi durumunda ise satış baskısı artabilir. 

Destekler: 110.200 / 109.500 / 108.700 

Dirençler: 111.400 / 112.500 / 113.700  

 

Günün Gelişmeleri 

Nisan ayı vadeli endeks 30 kontratı 

haftanın ilk işlem gününü %1.49 

yükselişle 134.100 seviyesinde 

tamamladı. 

Artan korona virüs endişeleri sonrasında 

FED ’in ani bir kararla 50 baz puan faiz 

indirimine gitmesiyle spot ve vadeli 

borsalarda güne pozitif başlangıç gördük. 

Yükselişini devam ettiremeyen kontratta 

devam eden virüs endişelerine ek olarak 

Suriye eksenli jeopolitik riskler satış 

baskısına neden oluyor. Bugün 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya 

Devlet Başkanı Putin’in yapacağı 

görüşmeden gelecek haberler kontratta 

dalgalanmaya neden olabilir.  

Korona virüs endişelerin artmaya devam 

etmesi de kontrattaki değer kaybını 

derinleştirebilir. Yeni günde virüs ve 

Suriye eksenli haberleri izlemeyi 

sürdüreceğiz.    

 

 

Teknik Analiz: 

Güne yükselişle başlayan ancak günün geri kalanında yükselişin devamını 

getiremeyen kontratta günü kritik 134.200 destek seviyesinin altında kapadı. 

Yeni günde bu seviyenin altında kalınması durumunda satış yönlü hareketler 

gözlenebilir. 134.200 üzeri geçiş durumunda olası yukarı yönlü toparlanmalarda 

ise ilk hedef 135.600 olarak izlenecek. 

Destekler: 132.200 / 131.400 / 130.800 

Dirençler: 134.200 / 135.600 / 136.500 
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Günün Gelişmeleri: 

Mart ayı vadeli USDTRY kontratı  

haftanın ilk  işlem gününü %0.45 

düşüşle 6.1350 seviyesinde tamamladı.   

Salı günü ABD Başkanı Donald 

Trump’ın Avustralya Merkez Bankası 

faiz indirimi kararına değinerek,  FED’in 

de faiz indirimlerine gitmesi gerektiğini 

dile getirmesinden sonra FED 'in ani bir 

kararla 50 baz puan faiz indirimine 

gitmesi dolara küresel bazda değer 

kaybettirdi.  

Son iki günde yaşadığı düşüş ile 

yükseliş trendinden çıkan kontratta satış 

baskısı devam ediyor. Suriye ile ilgili 

bugün yapılacak olan Cumhurbaşkanı 

Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin 

görüşmesi jeopolitik riskler açısından 

kontratın fiyatlamasına etki edebilir.  

 

 

 

 

Teknik Analiz:  

FED’in yaptığı 50 baz puanlık faiz indirimi ile sert değer kaybeden kontrattaki 

değer kaybının dünde sürdüğünü gördük. 6.20 direnç seviyesini test etse de bu 

seviyenin üzerine çıkamayan kontratta gün içerisinde 6.10 desteğini takip 

edeceğiz. 

Destekler: 6.1250 / 6.1000 / 6.0870 

Dirençler: 6.1470 / 6.1550 / 6.1700 

 

Teknik Analiz:  

FED’in yaptığı 50 baz puanlık faiz indirimi ile yükselişe geçen kontrat kritik 

1642 destek seviyesinin üzerinde bulunuyor. Bu seviyenin üzerinde kaldıkça 

yükselişin devam edebileceği kontratta olası geri çekilmelerde ise bir sonraki  

destek seviyeleri ise 1636 ve 1628. 

Destekler: 1642 / 1636 / 1628 

Dirençler: 1650 / 1661 / 1670 

Günün Gelişmeleri: 

Nisan ayı vadeli Altın kontratı, haftanın ilk 

işlem gününü %1.16 yükselişle 1646 dolar 

seviyesinde tamamladı.  

Salı günü FED ’in ani bir kararla politika 

faizini 1,75-1,50 aralığından 1,00-1,25 

aralığına çekerek 50 baz puan faiz indirimine 

gitmesi sonrasında spot ve vadeli Altın’da 

sert yükselişler gördük.  

ABD on yıllık Tahvil faizlerindeki rekor 

gerilemenin sürmesi ile Güvenli Liman’a olan 

talep artışının devam etmesi kontratta yeni 

bir yükseliş trendinin başlamasına neden 

olabilir. 
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TCELL:bağlı ortaklığı Turktell Bilişim'in sahip olduğu Lifecell Dijital Servisler ve Çözümler A.Ş.'nin kurulduğunu 

bildirdi. 

BIMAS:Şirket 2020 yılında satış artışını +-2 marjla yüzde 23 olarak bekliyor. FVAÖK marjı beklentisi ise +-0,5 marjla 

yüzde 5 olarak belirlendi. 2020 FVAÖK marjı hedefi, 16  no'lu Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS) olası 

etkilerini  içermiyor. TFRS16 etkisi dahil hedefler yaklaşık %7,5'e (+-50 baz  puan) tekabül ediyor. Şirket bu yıl 1 

milyar TL yatırım hedefliyor. 
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