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EKONOMİLERİN AÇILMASI PİYASALARA MORAL VERMEYE DEVAM EDİYOR..
Virüsün yarattığı salgınla birlikte ani duruşla çöküntü yaşayan Avrupa Bölgesi ekonomisine desteğin devam etmesi adına Avrupa Merkez
Bankası (AMB) dün enflasyonu hedeflenen seviyeye geri getirmek için her şeyi yapmaya kararlı olduğunu bildirdi. Banka, Almanya
Anayasa Mahkemesi'nin "AMB’nin tahvil alım programının haklı sebeplerle yapıldığının kanıtlanamaması durumunda Alman yasalarına
aykırı olacağı" kararına ilişkin açıklama yaptı. AMB'nin açıklamasında, Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın Aralık 2018'de AMB’nin tahvil alım
planının bankanın fiyat istikrarını sağlama yetkisi dahilinde olduğuna hükmettiği hatırlatılarak, "AMB, Alman Federal Anayasa
Mahkemesi'nin Kamu Sektörü Satın Alma Programı (PSPP) ile ilgili bugünkü kararını dikkate alıyor." ifadesine yer verildi. AMB’nin para
politikalarının hedefinin Avro Bölgesi’nde fiyat istikrarını sağlamak olduğu vurgulan açıklamada, “Yönetim Konseyi, enflasyonun orta
vadeli hedefine yükselmesini sağlamak için yetkisi dahilinde gereken her şeyi yapmaya tamamen bağlı kalıyor.” değerlendirmesinde
bulunuldu.
ABD'de hane halkı borcu, bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,1 artarak 14,3 trilyon dolar oldu. Fed'in New York şubesi
tarafından hazırlanan 2020'nin ilk çeyreğine ilişkin Hane Halkı Borcu ve Kredi Raporu yayımlandı. Rapora göre, Amerikalıların borcu,
2020'nin ilk çeyreğinde yüzde 1,1 artarak 14,3 trilyon dolara yükseldi. Söz konusu hane halkı borcu, yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe
göre 155 milyar dolarlık artış gösterirken, yıllık bazda 632 milyar dolarlık yükseliş kaydetti.
Brent petrolünün varili stoklardaki artışın yavaşlama işaretleri göstermesi ile 15 Nisan'dan bu yana ilk kez 30 dolar seviyesini gördü. Batı
Teksas Petrolü (WTI) yüzde 18 oranında yükselerek varil başına 30,07 dolar seviyesine çıktı ve 15 Nisan tarihinden beri en yüksek
seviyesini gördü. Genscape, Pazartesi günü Batı Teksas Petrolü teslimat noktası Cushing, Oklahoma'daki stoklarda sadece 1,8 milyon
varil artış gerçekleştiğini raporladı. Bu artışın Mart ayının ortasından bu yana en gerçekleşen en düşük seviyeli artış olması petrol
fiyatlarını destekledi.
Dün ABD'de endeksler koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlerin gevşetilmesiyle günü yükselişle tamamladı. Kapanışta, Dow Jones
endeksi 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,6 artışla 23.892,30 puana yükseldi. S&P 500 endeksi yüzde 0,9 artarak 2.868,34
ve Nasdaq endeksi yüzde 1,1 yükselişle 8.809,02 seviyesine yükseldi. Yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlerin ABD'de
bazı eyaletlerde kademeli olarak gevşetilmesi ve ekonomik faaliyetin yeniden başlamasına yönelik gelişmeler, piyasalardaki iyimserliği
artırdı. ABD’de dün ISM hizmet PMI verisi Mart ayındaki 52.5’ten Nisan’da 41.8’e geriledi. Böylece hizmet sektörü 2009'dan beri en
büyük daralmayı kaydetti. Ayrıca ABD’de ticaret açığı yüzde 12 artarken ihracat yüzde 9.6 ile rekor düşüş kaydetti. ABD’de endekslerin
gelen verilerden etkilenmeden hareketine devam ettiği gözleniyor. Avrupa Borsalarında da önlemlerin gevşetilmesiyle birlikte günün
yükselişlerle tamamlandığı gözlendi. Avrupa’da endekslerin Almanya’da anayasa mahkemesinin AMB varlık alımları konusundaki aldığı
karardan etkilenmediği gözlendi.
Bu sabah ABD vadelileri yatay hareket ediyor. Asya’da ise Japonya tatil. Diğer endeksler ise yine yatay-hafif pozitif hareket ediyor.
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Günün Gelişmeleri:
XU100 endeksi haftanın ikinci işlem
gününü %0.11 düşüşle 98.738 seviyesinde
tamamladı. 10.1 milyar TL işlem hacminin
gerçekleştiği günde bankacılık endeksi
%0.16 yükselirken, sanayi endeksi ise
%0.14 değer kazandı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan ve gün içerisinde 99.800’lere kadar yükselen endeks
gün içerisinde bu kazanımını koruyamadı. 50 günlük üssel hareketli
ortalamasının altında günü noktalayan endekste değer kaybının sürmesi halinde
Fibo düzeltme seviyesine denk gelen 98.200 destek seviyesi oldukça kritik. Bu
seviyenin altına geçilmesi durumunda 97.500 ve 96.000 destek seviyelerini takip
edeceğiz. Olası toparlanmada ise 100.000 ve 101.500 direnç seviyeleri söz
konusu.

Haftaya
ABD
vadelileri
ve
Asya
piyasalarındaki negatif görünüme bağlı
olarak negatif açılışla başlayan endeks
düne ise tepki alımları ile yükselişle
başladı.
Gün
içerisinde
yükselişini
koruyamayan endekste hala kritik destek
seviyeleri üzerinde kalınması pozitif
değerlendirilebilir.
Geçtiğimiz
hafta
yurtdışında korona virüs salgınına yönelik
önlemlerin gevşetilmesi ve hükümetlerin
ekonomilerin yeniden açılmasına yönelik
yeni haber akışlarını haftanın üçüncü işlem
gününde de endeks fiyatlamalarına
yansımalarını yakından takip etmeyi
sürdüreceğiz.

Destekler: 98.200 / 97.500 / 96.000
Dirençler: 100.000 / 101.500 / 102.800
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Günün Gelişmeleri
Haziran ayı vadeli endeks 30 kontratı
haftanın ikinci işlem gününü %0.78
düşüşle 114.775 seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan kontrat gün içerisinde en yüksek 120.850 seviyesini
görse de devamında yükselişini yukarıya taşıyamadı. Yükselen trendine devam
eden kontrat son yaşadığı düşüşle 50 günlük üssel hareketli ortalamasının
altına sarktı. Kontratta geri çekilmenin sürmesi halinde 118.000 ve 117.400
desteklerini görülebilir. Yukarı yönlü toparlanmalarda ise 119.000 ve 119.800
direnç seviyelerinin takip edeceğiz.
Destekler: 118.000 / 117.400 / 116.600
Dirençler: 119.000 / 119.800 / 120.900

Haftaya da ABD vadelileri ve Asya
piyasalarındaki negatif görünüme bağlı
olarak negatif açılışla başlayan kontratta
dün ise güne yükselişle başladı. Gün
içerisinde
yükselişini
koruyamadığını
gördüğümüz kontratta değer kaybının
devam ettiğini gördük. Yurtdışında korona
virüs
salgınına
yönelik
önlemlerin
gevşetilmesi ve hükümetlerin ekonomileri
yeniden açılmasına yönelik yeni haber
akışlarını haftanın üçüncü işlem gününde
de kontrattın fiyatlamasına yansımalarını
yakından takip etmeyi sürdüreceğiz.
Bugün ve haftanın geri kalanında korona
virüse karşı ekonomilerin açılması ve
desteklenmesine yönelik yeni haber
akışları
endeks
fiyatlamalarına
yansımalarını yakından takip etmeyi
sürdüreceğiz.
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Günün Gelişmeleri:
Mayıs ayı vadeli USDTRY kontratı
haftanın ikinci işlem gününü %0.33
yükselişle
7.1290
seviyesinde
tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan kontrat gün içerisinde de yükselişini sürdürmeyi
başardı. Kontratta yükselişin sürmesi halinde 7.15 ve 7.17 direnç seviyeleri
görülebilir. Olası geri çekilmelerde ise 7.10’dan sonra 7.0850 ve 7.07 destek
seviyeleri söz konusu olabilir.
Destekler: 7.1000 / 7.0850 / 7.0700

Hem iç tarafta merkez bankasının faiz
indirimine gitmesi hem de geçtiğimiz
hafta FED’in ekonomiyi desteklemeye
devam edeceğine dair açıklamlar doları
GOÜ para birimleri karşısında ilk
aşamada zayıflatsa da doların küresel
piyasalardaki güçlü duruşu devam
ediyor. -4.8% küçülme verisi sonrası
FED’in de beklenen açıklamaları
yapması sonrasında gözler yarın
ABD’de açıklanacak ADP özel sektör
tarım dışı istihdam verisinde olacak. TSİ
saat 15:15’te gelecek veri sonrasında
kontratta oynaklığın arttığını görebiliriz.
Haftanın üçüncü işlem gününde virüs
kaynaklı haber akışını ve bu haberlerin
fiyatlamalara olan etkilerini yakından
takip etmeyi sürdüreceğiz.

Dirençler: 7.1500 / 7.1700 / 7.1850
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Günün Gelişmeleri:
Haziran ayı vadeli Altın kontratı, haftanın
ikinci işlem gününü %0.39 düşüşle 1705
seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Yatay diyebileceğimiz bir işlem gününü geride bıraka kontrat günü azda olsa
eksiyle noktaladı. Yukarı yönlü denemeler yapan kontratta yükselişin kalıcı
olabilmesi için 1715 dolar direnci üzerinde kapanış görmemiz gerekiyor. 1723
ve 1732 kontrattın diğer direnç seviyeleri konumundayken geri çekilmelerde
1695 ve 1687 desteklerini takip edeceğiz.
Destekler: 1695 / 1687 / 1675
Dirençler: 1715 / 1723 / 1732

Birçok ülke tarafından koronavirüs kaynaklı
ekonomik kilitlenmeleri hafifletme planlarının
ortaya konması ile riskli varlıklara yönelimin
artması, tahvil getirilerinin artması ve teşvik
hamlelerinin iyimserliği ile spot Ons Altın’da
geri çekilme görmüştük. Virüste zirveden
dönüşün görüldüğüne dair görüşler ülke
ekonomilerinin yeniden açılmasına dair
adımların atılmasına imkan veriyor ve bu
durum Altın’a kar satışı olarak yansısa da
ABD’de FED’in Avrupa’da ise ECB’nin
ekonomileri desteklemeye çok uzun bir süre
devam
edeceğine
dair
duruşunu
gördüğümüz bir ortamda ayrıca gelen
olumsuz verilerle ons Altın talebi canlı
kalmaya devam edecek.
Bu bağlamda kontratta da geri çekilmeler
olsa da ana yönün yukarı olmaya devam
edeceğini düşünüyoruz.
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DOBUR payında 06/05/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve
"İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır. Tedbirlerin uygulanacağı son tarih
05/08/2020'dir.
ENJSA: 2020 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarında 341 milyon TL net kar açıkladı.
TKFEN: 2020 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarında 47 milyon TL net kar açıkladı.
KERVT: 2020 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarında 15 milyon TL net kar açıkladı.
AKCNS: 2020 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarında 25 milyon TL net zarar açıkladı.
ADEL: 2020 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarında 83 milyon TL net zarar açıkladı.

