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ABD VERİLERİ BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE GELMEYE DEVAM EDİYOR
ABD'de tarım dışı istihdam Mayıs'ta azalma beklenirken 2.5 milyon arttı. ABD'de tarım dışı istihdam Mayıs'ta azalma beklenirken sürpriz
biçimde 2.5 milyon artarken işsizlik oranı yüzde 14.7'den yüzde 13.3'e geriledi. Beklenti istihdamın 7.5 milyon azalması, işsizliğin yüzde
19.1'e yükselmesiydi. Sürpriz veride virüs pandemisinin ardından şirketlerin yeniden açılmaya başlamasının etkili olduğu belirtiliyor.
Ortalama saatlik kazançlar yıllık yüzde 6.7 arttı, beklenti yüzde 8.5'ti. Aylık bazda ise yüzde 1 artış beklenirken yüzde 1 düştü. İşgücüne
katılım oranı yüzde 60.8'de kaldı. Koronavirüs pandemisiyle istihdam Nisan ayında 20.5 milyonla rekor seviyede azalmıştı. Bu rakam da
20.7 milyona yukarı yönde revize edildi.
Trump'tan Çin ve AB'ye "gümrük vergisi" tehdidi. ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan ıstakozları üzerindeki gümrük vergisini
azaltmamaları durumunda, Avrupa Birliği (AB) ve Çin'e daha fazla vergi uygulayabileceğini söyledi. Trump, Maine eyaletine
gerçekleştirdiği ziyaret esnasında, deniz ürünleri sektörü yöneticileri ile yuvarlak masa toplantısında bir araya geldi. AB'nin, Amerikan
ıstakozları üzerinde uyguladığı gümrük vergisine tepki gösteren Trump, "AB, bu vergileri düşürmezse biz de durumu eşitleyecek şekilde,
AB'den gelen arabalara gümrük vergisi uygularız." dedi.
AMB Başkanı Lagarde ve Almanya Başbakanı Merkel'in eş zamanlı adımları Avrupa'da politika koordinasyonuna ilişkin beklentileri
artırdı. Avrupa'nın parasal ve mali devleri en sonunda birlikte hareket ediyorlar. Almanya'nın mali desteği ve merkez bankası genişlemesi
Avrupa'da politika koordinasyonu için yeni bir çağın başladığı şeklindeki beklentiyi işaret ediyor. Ekonominin koronavirüs krizinden
çıkışını destekleyecek, Berlin ve Frankfurt'ta yarım gün arayla açıklanan önlemler, Brüksel'de ortak borçlanma ile destekli bir Avrupa
toparlanma fonu kurulmasına yönelik dönüşün ardından geldi. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Perşembe günü Alman ARD
televizyonu ile gerçekleştirdiği mülakatta Almanya'nın "cesur ve kararlı" bir şekilde hareket etmesi gerektiğini söyledi ve hükümetin daha
önce görülmemiş ölçüdeki harcamalarını savundu. Merkel, "Şanslıyız ki iyi zamanlarda şimdi bunu yapmamıza müsaade edecek şekilde
hareket etmiştik." dedi.
Çin’in ticaret fazlası mayıs ayında ihracatın beklenenden daha az düşmesi ve ithalatın emtia fiyatlarının sert düşmesiyle rekor seviyeye
yükseldi. İhracat bir önceki yıla göre dolar bazında yüzde 3,3 azalırken, ithalat yüzde 16.7 düşerek 62.93 milyar dolar ticaret fazlası verdi.
Rekor fazlası Çin emtia malları; ham petrol, doğal gaz ve soya fasulyesi gibi alımlar düşmesinden kaynaklanıyor. İhracat korona virüs
için maske satışı ve diğer medikal ürünlerin başka ülkelere satışından dolayı beklenenden daha az düştü.
Öte yandan Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye'nin kredi notu ve görünümü ile ilgili değerlendirme açıklamadı.
Moody's, 14 Haziran 2019’daki değerlendirmesinde Türkiye'nin kredi notunu "B1" olarak açıklarken, görünümü ise "negatif"te tutmuş, 7
Aralık 2019'da da Türkiye'nin kredi notu ve görünümüne ilişkin takvimde tarih belirtmesine karşın güncelleme yapmamıştı.
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Günün Gelişmeleri:
XU100 endeksi haftanın son işlem gününü
%0.44 yükselişle 110.022 seviyesinde
tamamladı. 11.9 milyar TL işlem hacminin
gerçekleştiği günde bankacılık endeksi
%1.21 yükselirken, sanayi endeksi ise
%0.74 değer kazandı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan endeks gün içerisinde bu yükselişini korumayı
başardı. Haftaya 105.500 pivot seviyesinden başlayacak olan endekste
yükselişin devam etmesi halinde 110.500 ve 111.200 direnç seviyeleri test
edilebilir. Endekste olası geri çekilmeler ve düzeltme yaşanması durumunda ise
109.400 ve 108.800 destek seviyelerini takip edeceğiz.
Destekler: 109.400 / 108.800 / 107.500
Dirençler: 110.500 / 111.200 / 112.000

Endeks
salgın
öncesi
seviyelerine
yaklaşıyor. Mart ayı başında artan Kovid19 salgını endişelerine bağlı olarak
ülkemizde ve küresel borsalar sert satışlar
görmüştük. Bu satışlar başlamadan önce
112.500-113.000 bandında bulunan BIST
100 endeksi adım adım salgın öncesi
seviyelerine yaklaşıyor. Global piyasalarda
devam eden riskli varlıklardaki yükselişlerin
etkisi, küresel çapta ekonomilerin yeniden
açılma konusunda hamlelerine devam
etmesi, korona virüs salgını konusunda
vaka
sayılarındaki
düşüşle
azalan
endişeler hisse senetlerine yönelim için
gereken morali sağlamaya devam ediyor.
Haftanın ilk işlem gününde virüs kaynaklı
haber akışlarını ve ABD-Çin geriliminin
fiyatlamalar üzerindeki etkisini takip etmeyi
sürdüreceğiz.
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Günün Gelişmeleri
Haziran ayı vadeli endeks 30 kontratı
haftanın son işlem gününü %0.98
yükselişle
128.825
seviyesinde
tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan kontrat gün içerisinde bu yükselişini korumayı
başardı. Haftaya 128.500 pivot seviyesinin üzerinde başlayacak olan kontratta
yükselişin devam etmesi halinde 129.500 ve 130.300 direnç seviyeleri test
edilebilir. Olası geri çekilmeler durumunda ise 128.200 ve 127.500 destek
seviyeleri görülebilir.
Destekler: 128.200 / 127.500 / 126.800
Dirençler: 129.500 / 130.300 / 131.200

Haftanın son işlem gününe beklendiği
şekilde yükselişle başlayan kontrat günün
devamında süren olumlu algıyla birlikte
yukarı yönlü eğilimini sürdürdü. Dünya’nın
birçok ülkesinde ekonomilerin tekrar
açılması, sosyal hayat kısıtlamalarının
gevşetilmesi ve virüs salgını konusunda
oluşan iyimserlik riskli varlıklara olan ilgiyi
canlı tutmaya devam etti. ABD ile Çin
arasındaki gelişmelerinin fiyatlamalara
etki etmediği gözlemlenirken Avrupa
Bölgesi’nde
de
Avrupa
Birliği
Komisyonu’nun açıkladığı destek paketi
vb.
destek
hamlelerinin
gelmesi
yükselişleri desteklemeye devam ediyor.
Haftanın ilk işlem gününde virüs kaynaklı
haber akışlarını ve ABD-Çin geriliminin
fiyatlamalar üzerindeki etkisini takip
etmeyi sürdüreceğiz.
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Günün Gelişmeleri:
Haziran ayı vadeli USDTRY kontratı
haftanın son işlem gününü %0.34
yükselişle
6.8120
seviyesinde
tamamladı.

Teknik Analiz:
Haftanın son işlem gününe yükselişle başlayan kontrat yükselişini gün içerisinde
de devam ettirdi ve günü artıda noktaladı. Kontratta yükselişin devam etmesi
halinde 6.8350 ve 6.85 direnç seviyeleri görülebilir. Olası geri çekilmeler
yaşanması durumunda ise 6.80 ve 6.7750 destekleri söz konusu olabilir.
Destekler: 6.8000 / 6.7750 / 6.7500

Geçtiğimiz hafta Türk Lirası alınan çeşitli
önlemler ve Dolar’ın küresel ölçekte
güvenli varlık talebinin azalmasıyla
kontratın 6.7255 seviyesine kadar geri
çekildiğini gördük. Hafta genelinde
açıklanan ve beklentilerin üzerinde
gelen ABD verileri sonrasında ise
doların küresel bazda değer kazandı.
Son olarak geçtiğimiz Cuma günü
açıklanan ABD tarım dışı istihdam verisi
negatif beklentiye rağmen +2.5 milyon
açıklandı. Aynı gün açıklanan işsizlik
oranı yüzde 14.7'den yüzde 13.3'e
geriledi.
Yeni işlem haftasında ABD-Çin gerilimi
ile ekonomilerin açılması arasında hangi
tarafın
ağır
basacağına
dair
fiyatlamaların etkilerini takip edeceğiz.

Dirençler: 6.8350 / 6.8500 / 6.8650
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Günün Gelişmeleri:
Haziran ayı vadeli Altın kontratı, haftanın son
işlem gününü %1.58 düşüşle 1687
seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Geçtiğimiz haftanın son işlem günü sert satışa maruz kalan kontrat günü
eksiyle noktaladı. Kontartta satış baskısını devam etmesi ve geri çekilmenin
sürmasi halinde 1675 ve 1666 destek seviyeleri test edilebilir. Olası tepki
alımları ile yukarı yönlü ataklar görülmesi durumunda ise 1965 ve 1708 direnç
seviyelerini takip edeceğiz.
Destekler: 1675 / 1666 / 1650
Dirençler: 1695 / 1708 / 1720

Geçtiğimiz hafta beklentilerin üzerinde
açıklanan ABD verilerine ek olarak artan risk
iştahı ile Ons Altın’da ve kontratta geri
çekilme gördük. Son olarak geçtiğimiz Cuma
günü açıklanan ABD tarım dışı istihdam
verisi negatif beklentiye rağmen +2.5 milyon
açıklandı. Aynı gün açıklanan işsizlik oranı
yüzde 14.7'den yüzde 13.3'e geriledi. Yeni
işlem haftasın veri takvimi açısında oldukça
sakin iken ABD ile Çin arasında devam eden
gerilim ve ABD'deki geniş çaplı protestolara
bağlı olarak artabilecek güvenli varlık talebi
Ons Altın'ı yukarı yönlü destekleyebilir.
Yeni işlem haftasında ABD-Çin gerilimi ile
ekonomilerin açılması arasında hangi tarafın
ağır basacağına dair fiyatlamaların etkilerini
takip edeceğiz. Kısa vadede Altın’da
düzeltme eğilimi devam edebilir fakat ABDÇin arasında artacak tansiyon güvenli
varlıklara olan ilgiyi canlı tutabilecektir.
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INDES: 2020 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarında 26 milyon TL net kar açıkladı.
EMNIS payında 08/06/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle mevcut "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı"na ilave
olarak "Brüt Takas" ve "Emir Toplama Aşamalarında Denge Bilgisi Yayınının Kısıtlanması" şeklindeki önleyici
tedbirler uygulanacaktır. Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 07/09/2020'dir.
DOBUR payında 08/06/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle mevcut açığa satış yasağına ilave olarak kredili işlem
yasağı ve brüt takas önleyici tedbirleri uygulanacaktır. Tedbirin uygulanacağı son tarih 07/09/2020'dir.
AKENR: 2020 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarında 336 milyon TL net zarar açıkladı.
ZOREN: 2020 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarında 34 milyon TL net kar açıkladı.
GLBMD payları 08/06/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 22/06/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar
tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir.
BRYAT: 2020 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarında 21 milyon TL net kar açıkladı.

