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İKİNCİ VİRÜS DALGASI ENDİŞELERİ ARTIYOR
Çin'in başkenti Pekin'de koronavirüs vakalarının artması üzerine tüm okulların kapatılacağı açıklandı. Çin'in başkenti Pekin'de,
koronavirüs vakalarının artması sonucu yeni koruma önlemleri kapsamında kentteki tüm okullar kapatılacak. Pekin'de Salı günü acil
durum konumu ikinci seviyeye çıkarıldı ve insanların şehri terk etmelerine izin verilmeden önce koronavirüs testin tabi tutulmaları gerektiği
belirtilirken Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'nun raporuna göre rapor edilen toplam vaka sayısı 106'ya çıktı. Okulların kapatılması ve şehri
terk eden insanların teste tabi tutulmaları gerekliliği büyüyen krizin ciddiyetine işaret ederken yetkililerin Wuhan'da ortaya çıkan salgına
yönelik daha efektif bir yaklaşım gösterdikleri belirtiliyor. Seton Hall Üniversitesi Küresel Sağlık Araştırmaları Merkezi'nden profesör
Yanzhong Huang, konuyla ilgili olarak, "Pekin'in nüfusu Wuhan'dan çok daha büyük olduğu için şehirde genel bir karantinaya gitmenin
maliyeti çok yüksek" dedi.
Fed Başkanı Powell, ekonomik toparlanmanın zamanlamasına ve gücüne ilişkin ciddi belirsizlik olduğunu söyledi. Fed Başkanı Jerome
Powell, son dönemdeki pozitif ekonomik verilere ilişkin temkinli değerlendirmesini sürdürdü ve tekrar ABD ekonomisinin koronavirüs
pandemisinin açtığı önemli hasarı giderebilmesi için önünde uzun bir yol olduğunu vurgulamayı tercih etti. Powell dün TSİ 17:00'de video
konferans yoluyla Senato Bankacılık Komitesi'ne yaptığı konuşmada, "Son dönemde, bazı göstergeler ekonomik faaliyette istikrarı ve
bazı bölgelerde ılımlı artışı işaret ediyor" dedi.
ABD'de perakende satışlar Nisan'daki rekor düşüş sonrası Mayıs'ta yüzde 17.7 artış kaydetti. ABD Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre
perakende satışlar Mayıs'ta ekonomilerin yeniden açılmasıyla aylık yüzde 17.7 ile rekor artış kaydetti. Bu verinin açıklanmaya başladığı
1992'den beri en büyük artış oldu. Beklenti yüzde 8.4 artış olmasıydı. Satışlar Mart ve Nisan aylarında koronavirüs pandemisi nedeniyle
ekonominin durmasıyla sert düşüş kaydetmişti. Nisan ay verisi yüzde 14.8'e aşağı yönde revize edildi. Ayrıca ABD'de sanayi üretimi
Mayıs'ta aylık yüzde 1.4 ile tahminlerin altında arttı. ABD'de birçok fabrikanın koronavirüs pandemisi nedeniyle ara verdiği faaliyetlerine
yeniden başlamasıyla sanayi üretimi arttı. Fed verilerine göre Nisan ayında sert düşen sanayi üretimi Mayıs'ta aylık yüzde 1.4 arttı ancak
bu artış tahminleri karşılamadı. Beklenti yüzde 3 artıştı. Kapasite kullanım oranı yüzde 64'ten yüzde 64.8'e yükseldi, beklenti yüzde
66.9'du. İmalat sanayi üretimi ise yüzde 3.8 arttı, beklenti yüzde 5'ti.
BM doğrudan yabancı yatırımlarda "virüs" nedeniyle sert düşüş bekliyor. Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD),
bu yıl küresel doğrudan yabancı yatırımların Kovid-19 sebep olduğu ekonomik gerilemenin etkisiyle 2019'a göre yüzde 40 azalmasının
beklendiğini duyurdu. UNCTAD, 2020 Dünya Yatırım Raporunu yayınladı. Raporda, geçen yıl 1,54 trilyon dolar olarak kaydedilen küresel
doğrudan yabancı yatırımların bu yıl yüzde 40 gerileyerek 2005’ten beri ilk defa 1 trilyon doların altına düşeceği belirtildi. Söz konusu
yatırımların 2021’de yüzde 5 ila yüzde 10 daha düşeceğinin tahmin edildiği raporda, yatırımların 2022’de toparlanmaya başlayacağına
işaret edildi.
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Günün Gelişmeleri:
XU100 endeksi haftanın ikinci işlem
gününü
%1.26
yükselişle
110.940
seviyesinde tamamladı. 18.1 milyar TL
işlem hacminin gerçekleştiği günde
bankacılık endeksi %1.52 yükselirken,
sanayi endeksi ise %1.45 değer kazandı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan ve gün içerisinde de yükselişini sürdüren endeks
günü artıda kapadı. Endekste yükselişin sürmesi halinde 111.600 ve 112.500
direnç seviyeleri test edilebilir. Dün yaşanan hızlı yükseliş sonrasında olası
kar satışlarına bağlı olarak geri çekilmeler görmemiz durumunda ise 110.200
ve 109.400 destek seviyelerini takip edeceğiz.
Destekler: 110.200 / 109.400 / 108.800
Dirençler: 111.600 / 112.500 / 113.200

Haftaya yurt dışı piyasalardaki satışların
etkisiyle düşüşle başlayan endeks dün ise
yönünü yukarı çevirdi. Fed'in Haziran
toplantısı ve Fed Başkanı Powell'in
açıklamaları sonrasında uluslararası hisse
senetleri piyasalarında yaşanan satış
dalgası yerini dün itibariyle yükselişe
bıraktı. Haftanın ilk işlem gününde ABD
vadelileri ve Asya borsalarındaki satışa
eşlik etmeyerek pozitif kalan endeks dün
ise yurtdışı borsalara eşlik ederek
yükselişe geçti. Endekste yükselişin
sürmesi halinde Mart ayı başında Kovid-19
salgınına bağlı olarak düşüşün başladığı
112.500-113.000 seviyeleri hedeflenebilir.
Haftanın
üçüncü
işlem
gününde
piyasalarda oluşan fiyatlamaları yakından
takip etmeyi sürdüreceğiz.

17 Haziran 2020
Günün Gelişmeleri
Haziran ayı vadeli endeks 30 kontratı
haftanın ikinci işlem gününü %0.91
yükselişle
127.500
seviyesinde
tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan ve gün içerisinde de yükselişini sürdüren kontrat
günü artıda kapadı. Kontratta yükselişin sürmesi halinde 127.900 ve 128.500
direnç seviyeleri test edilebilir. Dün yaşanan hızlı yükseliş sonrasında olası
kar satışlarına bağlı olarak geri çekilmeler görmemiz durumunda ise 126.800
ve 126.200 destek seviyelerini takip edeceğiz.
Destekler: 126.800 / 126.200 / 125.800
Dirençler: 127.900 / 128.500 / 129.000

Geçtiğimiz hafta başında kar satışlarının
etkisiyle geri çekilen kontratta geri
çekilme sonrasında yukarı yönlü hareket
izlenmişti. Geçtiğimiz çarşamba günü Fed
başkanı Powell’in bankanın Haziran ayı
toplantısının ardından yaptığı açıklamalar
sonrasında yükselişini sürdüren kontrat
Perşembe günü ise küresel borsalardaki
satışlardan nasibini aldı ve günü eksiyle
noktaladı. Uluslararası hisse senetleri
piyasalarında başlayan satış dalgasının
bu hafta da devam ettiği görülürken
yaşanan
satışlara
rağmen
Borsa
İstanbul’da spot ve vadeli piyasalar pozitif
ayrışmayı sürdürüyor. Küresel borsalarda
satışların sona ermesi ile kontratta yukarı
yönlü hareketlerin hızlandığını görebiliriz.
Haftanın
üçüncü
işlem
gününde
piyasalarda oluşan fiyatlamaları yakından
takip etmeyi sürdüreceğiz.
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Günün Gelişmeleri:
Haziran ayı vadeli USDTRY kontratı
haftanın ikinci işlem gününü %0.11
düşüşle 6.8765 seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne düşüşle başlayan ve gün içerisinde 6.85 seviyesine kadar geri çekilen
kontrat günü azda olsa ekside noktaladı. Kontratta satış baskısının artması
durumunda 6.8650 ve 6.85 destek seviyeleri takip edeceğiz. Olası yukarı yönlü
hareketler görmemiz durumunda ise 6.90 ve 6.9150 direnç seviyelerini test
edilebilir.
Destekler: 6.8650 / 6.8500 / 6.8350
Dirençler: 6.9000 / 6.9150 / 6.9300

Geçtiğimiz hafta piyasalarda oluşan
beklentiye paralel açıklanan Fed faiz
kararı ve başkan Powell’in açıklamaları
ile önce geri çekilen dolar endeksinin
sonrasında ise yükselişe geçtiği takip
edilmişti.
Açıklamasında
finansal
istikrarı korumak, ekonomide güçlü
toparlanma için yapabileceğimiz her
şeyi yapmaya, tüm araçları kullanmaya
kararlı olduklarını vurgulayan Fed
Başkanı Powell, GSYH'daki düşüşün
büyük olasılıkla tarihin en keskin düşüşü
olacağını belirtti. Dün ABD kongresinde
de konuşan Fed başkanı Powell‘in
geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamaları
tekrarladığını gördük. Ayrıca dün
beklentinin üzerinde açıklanan ABD
perakende satışlar verisi ile kontratta
yükselişi hızlandı.
Haftanın üçüncü işlem gününde
piyasalarda
oluşan
fiyatlamaları
yakından takip etmeyi sürdüreceğiz.
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Günün Gelişmeleri:
Haziran ayı vadeli Altın kontratı, haftanın
ikinci işlem gününü %0.37 yükselişle 1728
seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan ve gün içerisinde 17034 dolara kadar yükselen
kontrat günü artıda noktaladı. Kontratta yükselişin sürmesi halinde 1735 ve
1743 direnç seviyelerini takip edeceğiz. Olası aşağı yönlü hareketler
görmemiz durumunda ise 1720 ve 1712 destek seviyeleri test edilebilir.
Destekler: 1720 / 1712 / 1705
Dirençler: 1735 / 1743 / 1750

Geçtiğimiz işlem haftasında Fed başkanı
Powell’in açıklamalarına bağlı olarak küresel
bazda azalan risk iştahı ile kontratta yukarı
yönlü
hareketi
izlemiştik.
Hatırlamak
gerekirse Fed’in Haziran toplantısının
ardından açıklamalarda bulunan başkan
Powell, finansal istikrarı korumak, ekonomide
güçlü toparlanma için yapabileceğimiz her
şeyi yapmaya, tüm araçları kullanmaya
kararlı olduklarını vurguladı. Powell ayrıca bu
çeyrekte
GSYH'daki
düşüşün
büyük
olasılıkla tarihin en keskin düşüşü olacağını
ve işsizliğin tarihi zirvelerde olmaya devam
edeceğini de söylemişti. Dün ABD
kongresinde de konuşan Fed başkanı
Powell‘in
geçtiğimiz
hafta
yaptığı
açıklamaları tekrarladığını gördük.
Haftanın üçüncü işlem gününde piyasalarda
oluşan fiyatlamaları yakından takip etmeyi
sürdüreceğiz.
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SAFKR: Payları Gelişen İşletmeler Pazarı'nda işlem gören Safkar Ege Soğutmacılık Klima Soğuk Hava Tesisleri
İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) ile ilgili olarak 16/06/2020 tarihinde alınan karar uyarınca, Şirket payları
18/06/2020 tarihinden itibaren Ana Pazar'da (Grup 1) işlem görmeye başlayacaktır.
AEFES: Hesap dönemi sonu itibarıyla çıkarılmış sermayesi olan 592.105.263 TL üzerinden % 177,40 brüt kar
dağıtımını teminen her 1 TL nominal bedelli hisseye brüt 1,7740 TL (net 1,5079 TL) kar payı olmak üzere tamamı
serbest yedek akçelerden karşılanmak üzere 1.050.394.736,56 TL tutarında karın nakit olarak ödenmesi hususunun
Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir. Kâr payı ödemeleri, genel kurul onayını takiben; ilgili Tebliğ'de
öngörülen şartları yerine getiren pay sahiplerimize 14.07.2020 tarihinden itibaren, diğer pay sahiplerimize ise
01.10.2020 tarihinden itibaren nakden yapılacaktır.

