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19 Kasım 2019

PİYASALAR ABD-ÇİN TİCARET ANLAŞMASI GELİŞMELERİNE ODAKLI OLMAYA DEVAM EDİYOR…

Haftanın ilk işlem günü Borsa İstanbul’da yıl başından bu yana geçilemeyen 106.000 direnci aşıldı ve 107.000 seviyesinin
üzeri denendi. Bu yükselişte yurtiçinde son günlerde siyasi ilişkiler tarafında olumsuz bir haber akışı olmaması, faiz
indirim süreci, enflasyondaki düşüş eğiliminin sürmedi, bazı kurumların büyüme beklentilerini daha olumluya revize
etmeleri ve yurtdışı piyasaların ise ticaret anlaşması konusunda gün içinde nispeten iyimser duruşuna bağlı olarak
alımlara yönelmesi etken oldu. Şimdi sorulacak soru bu yükselişin devamı gelecek mi?.Öncelikle endekste şimdi
bakacağımız yer 106bin seviyesi üzerinde bu defa tutunma sağlanıp sağlanamadığı olacak. Bunu sağlayacak etken ise
yine aslında dış siyaset ve global piyasalardaki risk iştahının devam edip etmemesine bağlı olacak. Bu hafta veri akışı
sakin görünüyor. ABD ile ekstra bir gerilim yaşanmazsa yükseliş eğiliminin devam etmesi beklenebilir. Bu hafta FOMC
toplantı tutanaklarında FED’in Aralık ayına ilişkin kararı konusunda sinyaller aranacak. Bu taraftan da endekslere
gelebilecek olası destek takip edilmeli. Tabii ki bu haftanın ana konusunu ABD-Çin ticaret meselesi oluşturacak. Bu
konuya ilişkin üst düzey yetkililerden gelen mesajlar şimdilik olumlu gidişata işaret ediyor. Bu durum devam ederse bir
olumlu etki de bu taraftan endeksi 106bin üzerinde destekleyebilir görünüyor.
Dün ayrıca gelişen ülke para birimlerinde bugün en çok değer kazanan Türk Lirası ve Güney Kore Won’u oldu. ABD ile
Çin'in ticaret müzakereleri ise CNBC’den gelen habere kadar küresel piyasalardaki olumlu havanın oluşmasına katkıda
bulundu. Türk Lirası dün gün içerisinde Dolar karşısında değer kazanarak 5.72 seviyesine kadar geriledi.
Saudi Aramco'nun ilk halka arzı için planlanan roadshow'un Çarşamba günü gerçekleştirilmesi beklenen Londra etabını
iptal ettiği belirtildi. Bu iptalin nedeni olarak ise düşük talep olabileceği belirtiliyor. Şirket daha öncesinde ABD, Kanada
ve Japonya'da hisse satışı için pazarlama yapmamaya karar vermişti. Halihazırda baktığımızda İngiltere’de Brexit
bilinmezliği, ABD’de ise 11 Eylül saldırılarında hayatını kaybedenlerin ailelerine ABD yönetiminin Suudi Arabistan’a dava
açma hakkı tanımasının bu halka arz için ABD ve İngiltere’yi saf dışı bırakmaya aday görünüyordu. Bu süreçle birlikte
Aramco'nun halka arzı esas itibariyle varlıklı Suudi aileleri ve diğer yerel yatırımcıları ilgilendiriyor olacak.
ABD-Çin ticaret gelişmeler bağlamında Pekin’de ticaret görüşmeleri kapsamında havanın ABD başkanı Trump’ın gümrük
tarifelerini geri almadaki isteksizliği nedeniyle kötümser haberi sonrası ABD endeksleri güne hafif satıcılı başlarken
Avrupa endekslerinde de satış ağırlıklı hareketlerin etkili olduğu gözlendi. ABD endeksleri kapanışı ise hafif artıda
tamamladı. Bu haber ile birlikte ons Altın’da da 1456 seviyesinden gelen tepkiyle 1470 seviyesi üzerine doğru geçiş
meydana geldi. Sonuç itibariyle bu konu ile ilgili gelen her türlü haber akışı beklenen anlaşma imzalanana kadar
duyarlılığı yüksek hareketlere neden olmaya devam edecek gibi görünüyor. Asya hisseleri ise bugün karışık görünümde.
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Günün Gelişmeleri:
XU100 endeksi önceki işlem gününü
%1.39
değer
artışıyla
106.846
seviyesinde tamamladı. 10.1 milyar TL
işlem hacminin gerçekleştiği günde
bankacılık endeksi %1.63, sanayi endeksi
ise %1.50 yükseliş yaşadı.

Teknik Analiz:
Haftanın ilk işlem gününde endekste yıl başından bu yana geçilemeyen 106.000
seviyesi üzerine geçiş başarıldı. Bugün bakacağımız yer bu defa destek konumuna
gelen 106.000 üzerinde kalıcı olup olunamayacağı olacak. Bu durum sağlanabilirse
107.500 ilk direnci yükselişin devamında takip edilecek. 107.500 aşılabilirse 108.400
ve 109.500 seviyeleri artık yeni hedefler konumuna gelecek. 106.000 altınd ise
104.400 ve 103.500 seviyeleri takibimizde olacak.
Destekler: 106.000 / 104.400 / 103.500
Dirençler: 107.500 / 108.400 / 109.500

Haftanın ilk işlem gününde zayıf ver akışı
altında yurtiçi piyasaları etkileyecek
olumsuz bir haber akışının olmamasının
etkisiyle endekste yılbaşından bu yana
geçilemeyen 106.000 seviyesi aşıldı ve
devam eden yükselişle son 20 ayın en
yüksek seviyesi 107.222 ile test edildi.
Gün sonunda 106.000 üzerinde kalmayı
başarabilen endekste yeni günde bu
seviye üzerinde tutunma devam edebilirse
yükseliş eğilimi etkisini sürdürebilir. Bunun
için ABD-Çin ticaret müzakerelerine ilişkin
riskli varlıklardan çıkışları hızlandıracak
bir gelişmenin de olmaması gerekiyor.
Dün CNBC’de çıkan haberde Pekin’in
Trump’ın gümrük vergilerini kaldırması
konusunda kötümser olduğuna dair bir
haber
sonrası
ABD
ve
Avrupa
endekslerine satışlar yaşandı. Bu açıdan
bu konunun yakından izlenmesi gerekiyor.
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Günün Gelişmeleri
Aralık vadeli endeks 30 kontratı
önceki
işlem
gününü
%1.37
yükselişle
133.550
seviyesinde
tamamladı.

Teknik Analiz:
Aralık ayı vadeli kontrat haftanın son işlem gününde alış ağırlıklı seyrin etkisiyle gün
içerisinde Fibo 50 direnci 134.250 seviyesini test ederek günü tamamladı. Haftanın ikinci
işlem gününde 132.000 seviyesi üzerinde tutunma oluşursa 134.250 ve 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

Haftanın ilk işlem gününde zayıf veri akışı
altında yurtiçi piyasaları etkileyecek
olumsuz bir haber akışının olmamasının
etkisiyle kontratta 134.000 seviyesinin
üzeri test edildi. Gün sonunda 131.000132.000
bandı
üzerinde
kalmayı
başarabilen kontratta yeni günde bu bölge
üzerinde tutunma devam edebilirse
yükseliş eğilimi etkisini sürdürebilir.
Bunun
için
ABD-Çin
ticaret
müzakerelerine ilişkin riskli varlıklardan
çıkışları hızlandıracak bir gelişmenin de
olmaması gerekiyor. Dün CNBC’de çıkan
haberde Pekin’in Trump’ın gümrük
vergilerini
kaldırması
konusunda
kötümser olduğuna dair bir haber sonrası
ABD ve Avrupa endekslerine satışlar
yaşandı. Bu açıdan bu konunun yakından
izlenmesi gerekiyor.
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Günün Gelişmeleri:
USDTRY kontratı önceki işlem
gününü %0.41 düşüşle 5,7454
seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
USDTRY kontratının 50 günlük h.o altında kalmayı sürdürürken aynı zamanda dün Fibo.
23.6 ve 200 günlük hareketli ortalama altına da geçiş yaptı. 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.

Kasım ayı kontratı Erdoğan-Trump
arasındaki görüşmenin müsbet şekilde
sonuçlanması ardından yeni haftaya
sakin ve zayıf veri akışı altındaki ilk
işlem gününde alıcılı TL fiyatlamaları ile
geri çekilmeye devam etti.
Bu
bağlamda kontratta gün içerisinde
5.7382 seviyesine kadar düşüşler
meydana geldi. Haftanın ikinci işlem
gününde kurda son gelişmeler ardından
negatif fiyatlama yaratacak gerilim
oluşmamasından kaynaklı olarak aşağı
yönde hareketin devamı gözlenebilir.
Bu bağlamda kontratta da düşüş eğilimi
gözlenebilir.

Destekler: 5.7240 / 5.6900 / 5.6700
Dirençler: 5.7600 / 5.7900 / 5.8100
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Günün Gelişmeleri:
Aralık ayı vadeli Altın kontratı, geçen
işlem gününü %0.16 yükselişle 1473.50
seviyesinde tamamladı.

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

Spot ons Altın, haftanın ilk işlem gününde
ABD-Çin arasındaki ticaret görüşmeleri
konusunda gelen açıklamalara bağlı
olarak gözlenen iyimserlikle önce düşüş
eğiliminde hareket etti. Ons Altın bir
taraftan bu gelişmelerle hareket ederken
bir taraftan da gelen bazı haberlere de
oldukça duyarlı olmayı sürdürüyor.Dün
CNBC’de yayınlanan bir habere göre
Pekin yönetiminin Trump’ın gümrük
vergilerini
kaldırması
konusunda
kötümser olduğunu belirtmesi ardından
yeniden yükseliş yönlü hareketler etkili
oldu. Bugün gözler yine ABD-Çin ticaret
gelişmelerinde olacak. Benzer haberlerin
gelmesi
yukar
yönlü
hareketleri
destekleyecektir.
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TIRE.E ve TMPOL.E payları 19/11/2019 tarihinden (seans başından) itibaren 03/12/2019 tarihine (seans sonuna)
kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
YAPRK.E paylarında 19/11/2019 tarihli işlemlerden (seans başından) 03/12/2019 tarihli işlemlere (seans sonuna)
kadar brüt takas uygulanacaktır.
KLNMA.E payları 19/11/2019 tarihli işlemlerden (seans başından) 03/12/2019 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar
tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir.
PGSUS: Ekim ayında yolcu sayısı %5,3 artışla 2,65 milyon oldu. Doluluk oranı Ekim'de %2,1 artışla %86,3 olurken,
ilk 9 ayda değişmeyerek %86,1 olarak gerçekleşti.

