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PİYASALARDA İKİNCİ VİRÜS DALGASI ENDİŞESİ
Çin'de ikinci dalga endişesi artıyor. Çin'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına yönelik Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından
yapılan açıklamada, son 24 saatte 57 yeni vaka tespit edildiği bildirildi. Bu sayının 13 Nisan'dan bu yana günlük bazda kaydedilen en
yüksek sayı olduğu belirtildi. Komisyon, vakalardan 38'inin yerel kaynaklı, 19'unun ise yurt dışı kaynaklı olduğu ifade etti. Yerel kaynaklı
vakalardan 36'sı başkent Pekin'de tespit edilirken, ilk olarak Vuhan'da görülen ve tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının
başından bu yana kentte günlük vaka sayısında rekor kırıldı. Virüs tespit edilen kişilerin 27'sinin Pekin'deki Xinfadi pazarında çalıştığı,
9'unun ise doğrudan veya dolaylı olarak pazarla ilişkili olduğu aktarıldı. Yerel kaynaklı diğer 2 vakanın Liaoning eyaletinde görüldüğü, 38
vakanın tamamının Pekin'deki Xinfadi pazarıyla ilişkili olduğu belirtildi.
BoE'nin varlık alımlarını 100 milyar sterlin artırması bekleniyor. İngiltere Merkez Bankası'nın koronavirüsün ekonomik etkileriyle
mücadele kapsamında bu hafta varlık alımlarını 100 milyar sterlin artırması bekleniyor. İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) gelecek hafta
tahvil alımlarını artırarak koronavirüsün ekonomik etkisiyle mücadelesine hız kazandırması bekleniyor. BoE Başkanı Andrew Bailey,
politika yapıcıların ekonomik daralmayla mücadele edeceği yönünde taahhütte bulunmuştu. İngiltere ekonomisi Nisan'da yüzde yüzde
20'den fazla daralarak en az 18 yılın ekonomik çıktısını kaybetti. Bailey, Cuma günkü bir mülakatında yetkililerin ekonomiyi desteklemek
için hazır bulunduğu yönündeki taahhüdünü yineledi.
Goldman, gelişen piyasa hisselerinde yükseliş bitmedi. Goldman Sachs stratejisti gelişen piyasa hisselerindeki yükselişin henüz sona
ermediğini belirtti. Goldman Schs Group Inc.'e göre yatırımcıların küresel ekonomik toparlanmada iyileşen görünümden fayda sağlayan
varlıklara yönelmesiyle, gelişen piyasa hisse senetlerinde görülen son yükseliş henüz sona ermedi. New York merkezli gelişen piyasa
stratejisti Caesar Maasry, "Gelişen piyasa hisselerinde taktiksel bazda oldukça olumluyuz. döngüsel varlıklar için artan bir tercih oldu ve
ABD Doları'nda bir miktar zayıflık gördük. Bu kısa vadeli trendin devam etmesi bekleniyor." dedi. MSCI Gelişen Piyasalar Endeksi Mart
sonunda dört yılın en düşük seviyesine gerilemesinden bu yana bazı ekonomilerin açılmaya başlaması ve verilerin beklenenden iyi
gelmesiyle yüzde 30 yükseldi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, 12. Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Konferansı'nda yaptığı
konuşmada, "Aldığımız parasal tedbirler, üretim ve finansal istikrarı destekleyerek bu dönemin en az hasarla atlatılmasını amaçlıyor."
ifadelerini kullandı. Uysal, "Önümüzdeki dönemde ülkemizin ve ekonomimizin ihtiyaç duyacağı kararları hızlı bir şekilde almaya devam
edeceğiz." dedi. Uysal, attıkları adımlarla finansal sisteme ve reel sektöre ihtiyaç duydukları likiditeyi uygun koşullarla sağlayarak finansal
istikrara ve salgın sonrası toparlanma sürecine destek olmayı hedeflediklerini kaydetti. TCMB Başkanı Uysal, "Ekonomide üretim ve
finansal istikrarı destekleyerek bu dönemin en az hasarla atlatılmasını amaçlayan tedbirlerin finansal sektörün likiditesini ve kredi
koşullarını desteklediğini, parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini koruduğunu gözlemliyoruz." ifadelerini kulandı.
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Günün Gelişmeleri:
XU100 endeksi haftanın son işlem gününü
%0.62 yükselişle 109.835 seviyesinde
tamamladı. 15.5 milyar TL işlem hacminin
gerçekleştiği günde bankacılık endeksi
%0.18 yükselirken, sanayi endeksi ise
%0.61 değer kazandı.

Teknik Analiz:
Güne düşüşle başlayan ve gün içerisinde 107.800 seviyelerine kadar geri
çekilen kontrat günü artıda kapatmayı başardı. Haftanın ilk işlem gününde
endekste yükselişin sürmesi halinde 110.300 ve 111.000 direnç seviyelerini
takip edeceğiz. Endekste olası geri çekilmeler durumunda ise 108.800 ve
107.500 destek seviyeleri test edilebilir.
Destekler: 108.800 / 107.500 / 106.600
Dirençler: 110.300 / 111.000 / 111.800

Geçtiğimiz işlem haftasında Fed'in Haziran
toplantısının ardından konuşan Fed
Başkanı Powell’in açıklamaları takip
edilmişti. Powell, Fed’in finansal istikrarı
korumak için tüm araçları kullanmaya
kararlı olduğunu açıklarken Powell'in
açıklamaları sonrasında uluslararası hisse
senetleri piyasalarda satışlar görüldü.
Özellikle geçtiğimiz Perşembe günü
satışlar derinleşirken yurt dışı borsalara
göre pozitif ayrışan endekste satışlar sınırlı
kaldı. Haftanın son işlem gününde destek
seviyelerinde tutunmayı başaran endeks
güç toplayarak yükselişe geçti ve günü
artıda noktaladı.
Haftanın ilk işlem gününde piyasalarda
oluşan fiyatlamaları yakından takip etmeyi
sürdüreceğiz.
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Günün Gelişmeleri
Haziran ayı vadeli endeks 30 kontratı
haftanın son işlem gününü %0.73
yükselişle
127.325
seviyesinde
tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan kontrat gün içerisinde bu yükselişini korumayı
başardı. Haftanın ilk işlem gününde kontratta yükselişin sürmesi halinde
127.800 ve 128.500 direnç seviyelerini takip edeceğiz. Kontratta geçtiğimiz
haftakine benzer olası geri çekilmeler yaşanması durumunda ise 126.500 ve
125.700 destek seviyeleri test edilebilir.
Destekler: 126.500 / 125.700 / 125.200
Dirençler: 127.800 / 128.500 / 129.300

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. Yaşanan
satışlara rağmen dünyanın birçok
ülkesinde ekonomilerin tekrar açılması,
sosyal
hayat
kısıtlamalarının
gevşetilmesi ve virüs salgını konusunda
oluşan iyimserlikle gelişmekte olan ülke
borsalarında yükselişin devam edeceğini
bekliyoruz.
Haftanın ilk işlem gününde piyasalarda
oluşan fiyatlamaları yakından takip
etmeyi sürdüreceğiz.
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Günün Gelişmeleri:
Haziran ayı vadeli USDTRY kontratı
haftanın son işlem gününü %0.12
yükselişle
6.8725
seviyesinde
tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan kontrat gün içerisinde bu yükselişini korumayı
başardı. Kontratta yükselişin sürmesi halinde 6.8850 ve 6.90 direnç seviyeleri
test edilebilir. Olası geri çekilmeler yaşanması durumunda ise 6.85 ve 6.8350
destek seviyelerini takip edeceğiz.
Destekler: 6.8500 / 6.8350 / 6.8100
Dirençler: 6.8850 / 6.9000 / 6.9150

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. Yeni işlem haftasında
dolar endesindeki yükselişin sürmesi ile
kontratta da yukarı yönlü hareketin
devam ettiğini görülebilir.
Haftanın ilk işlem gününde piyasalarda
oluşan fiyatlamaları yakından takip
etmeyi sürdüreceğiz.
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Günün Gelişmeleri:
Haziran ayı vadeli Altın kontratı, haftanın son
işlem gününü %0.36 düşüşle 1736
seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan ve gün içerisinde 1745 dolara kadar yükselen
kontrat bu yükselişini koruyamadı ve günü eksiyle noktaladı. Kontratta geri
çekilmenin sürmesi halinde 1728 ve 1720 destek seviyelerini takip edeceğiz.
Olası yukarı yönlü hareketler görmemiz durumunda ise 1743 ve 1750 direnç
seviyeleri test edilebilir.
Destekler: 1728 / 1720 / 1712
Dirençler: 1743 / 1750 / 1758

Geçtiğimiz işlem haftası başında 1689 dolar
seviyesine kadar geri çekilen kontrat bu
seviyeden başladığı yükseliş haraketine
hafta genelinde devam etti. Altın’ın
yükselişinde
Fed
başkanı
Powell’in
açıklamaları etkili olurken küresel bazda
azalan risk iştahı ile kontrattaki yukarı yönlü
hareketin yeni işlem haftasında da devam
ettiğini görebiliriz. 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.
Haftanın ilk işlem gününde piyasalarda
oluşan fiyatlamaları yakından takip etmeyi
sürdüreceğiz.
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INDES: 2020 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarında 26 milyon TL net kar açıkladı.
MEPET ve YYAPI payında 15/06/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağına" ilave olarak
"Kredili İşlem Yasağı" ve Brüt Takas" önleyici tedbirleri uygulanacaktır. Tedbirin uygulanacağı son tarih
14/09/2020'dir.
BAYRK payında 15/06/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağı"na ilave olarak "Kredili
İşlem Yasağı", "Brüt Takas", "Emir Toplama Bilgi Yayınının Kısıtlanması" (açılış, kapanış ve tüm tek fiyat
bölümlerinde emir toplama süresi boyunca fiyat, miktar ve diğer bilgilerin yayınının kısıtlanması) ve BAYRK pay
piyasasında emir iptalinin, emir miktar azaltımının ve emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması önleyici tedbirleri
uygulanacaktır.Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 14/09/2020'dir.
TACTR sırası şirketin finansal raporlarının (faaliyet raporu ve sorumluluk beyanı) Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda
(KAP) yayımlanmış olması sebebiyle 15/06/2020 tarihinde seans başından itibaren işleme açılacaktır.
SKBNK: Uluslararası Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings Şekerbank'ın "B-" olan Uzun Vadeli Yerel ve Yabancı
Para İhraççı Temerrüt Notu'nu, "B" olan Kısa Vadeli Yerel ve Yabancı Para İhraççı Temerrüt Notu'nu, "b-" olan
Finansal Kapasite Notu'nu, "BB+(tur)" olan Uzun Vadeli Ulusal Derece Notu'nu ve Sermaye Benzeri Tahvil Notu'nu
negatif yönlü izlemeye almis; ayrıca Banka'nın Sermaye Benzeri Tahvil Notu'nu derecelendirme kriterlerinde yapılan
bir güncelleme nedeniyle "CCC+"dan "CCC"ye revize etmiştir. Destek Notu "5" olarak teyit edilmiştir.

