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RİSKLİ VARLIKLARDA GELEN VERİLER VE AÇIKLAMALARLA DALGALANMALAR SÜRÜYOR..
ABD'de ADP'nin açıkladığı özel sektör istihdam Nisan ayında 20.23 milyon azaldı. ABD ekonomisi korona virüsün yayılmasını önlemeye
yönelik kısıtlamalardan olumsuz etkilenmeye devam ediyor. Virüsün yayılmasını önlemek amacıyla işletmelerin kapatılmasının
ekonomiye verdiği hasar, yüzyılın başlarındaki Büyük Bunalımdan bu yana en büyük istihdam kaybına yol açtı.
AB'de perakende satışlar, Kovid-19 tedbirlerinin geniş ölçüde yürürlüğe girmeye başladığı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 10,4
azaldı. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro Bölgesi'nin Mart ayı perakende satış verilerini yayımladı. Buna göre, 19 üyeli Euro
Bölgesi'nde perakende satışlar Mart'ta Şubat ayına kıyasla yüzde 11,2, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 9,2 geriledi. AB'de ise
perakende satışlar, Mart'ta bir önceki aya kıyasla yüzde 10,4, 2019'un aynı dönemine göre de yüzde 8,2 düştü. AB ülkeleri arasında
Mart'ta bir önceki aya kıyasla perakende satışlarda en fazla düşüş yüzde 18,1 ile Bulgaristan'da, yüzde 17,4 ile Fransa'da ve yüzde 16,4
ile Lüksemburg'da gerçekleşti.
Tahvil traderları, Alman anayasa mahkemesinin AMB'nin ilk parasal genişleme programına ilişkin kararından dolayı endişe duyuyor.
Fransa, İtalya ve İspanya gibi ülkelerin tahvillerinin alınması büyük ölçüde bu programa bağlı. Alman mahkemesinin, Avrupa Merkez
Bankası'nın (AMB) beş yıllık parasal genişleme programına ilişkin verdiği kritik karar, Aberdeen Standard Investments ve UBS Group
AG gibi kurumlara göre endişe verici. Kurumlar, merkez bankasının koronavirüse karşı son teşviki olan Pandemi Acil Durum Alım
Programı üzerinde zincirleme bir etkisi olmasından endişe ediyor. Program, Euro Bölgesi'nin en kırılgan tahvil piyasaları için geçen
haftalarda destek olmuştu. İtalya tahvilleri ve euro, Alman anayasa mahkemesinin Salı günü AMB'ye ilk parasal genişleme programının
yasaya ne kadar uyduğunu göstermek için üç ay süre tanımasının ardından değer kaybetti. Konu, merkez bankalarının etkin bir şekilde
hükümet harcamalarını finanse ettiği "parasal finansman" ile ilgili.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada "Türkiye koronavirüse karşı ilk dönemi tamamladı"
dedi. Bakan Koca, "Artık salgın yönetiminde güncel politika ve uygulamalarımızda bazı değişikliklere gidebiliriz. Salgın kontrol altına
alınmıştır ama virüsle ilgili gerçekler değişmemiştir. Evimiz virüse karşı en güvenli ortam olmaya devam etmektedir" ifadesini kullandı.
Dün ABD’de endeksler ADP özel sektör istihdam verisinden gelen 20.2 milyonluk azalma ve Trump’ın Çin’e yönelik olarak “Çin ile birkaç
ay önce ticaret anlaşması yaptıklarını ve anlaşma sürecinde iki ülke ilişkileri hakkında büyük bir iyimserlik varken bu virüsün ortaya
çıktığına dair ifadelerde bulunması sonrası olası ekstra bir ticari gerginlik değerlendirmesiyle karışık seyretti. Dow Jones endeksi 200
puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,9 azalarak 23.664,64 puana geriledi. S&P 500 endeksi de yüzde 0,7 azalışla 2.848,8 puana
düştü. Nasdaq endeksi ise yüzde 0,5 artışla 8.854,39 puana yükseldi. Avrupa borsaları ise petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle İngiltere
hariç günü düşüşle tamamladı. Bu arada dün S&P Türkiye’nin uzun vadeli yerel ve yabancı para cinsinden kredi notlarını teyit etti.
Bu sabah ABD vadelileri %0.50 üzerinde yükselişte. Asya’da ise Hong Kong dışında endekslerin pozitif tarafta olduğu gözleniyor.
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Günün Gelişmeleri:
XU100 endeksi haftanın üçüncü işlem
gününü %0.17 düşüşle 98.571 seviyesinde
tamamladı. 11.3 milyar TL işlem hacminin
gerçekleştiği günde bankacılık endeksi
%0.28 düşerken, sanayi endeksi ise %0.73
değer kazandı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan ve gün içerisinde 99.300’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 dördüncü
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 üçüncü işlem gününü %0.709
yükselişle
115.000
seviyesinde
tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan kontrat gün içerisinde en yüksek 115.950 seviyesini
görse de devamında yükselişini yukarıya taşıyamadı. 50 günlük üssel hareketli
ortalamasının altına sarkan kontratta geri çekilmenin sürmesi halinde 114.000
ve 113.200 desteklerini görülebilir. Yukarı yönlü toparlanmalarda ise 116.200
ve 117.500 direnç seviyelerinin takip edeceğiz.
Destekler: 114.000 / 113.200 / 112.500
Dirençler: 116.200 / 117.500 / 118.400

Haftaya da ABD vadelileri ve Asya
piyasalarındaki negatif görünüme bağlı
olarak negatif açılışla başlayan kontratta
dün ise güne yükselişle başladı. Gün
içerisinde dalgalı bir seyir izleyen kontrat
günü azda olsa pozitif kapatmayı başardı.
Yurtdışında korona virüs salgınına yönelik
önlemlerin gevşetilmesi ve hükümetlerin
ekonomileri yeniden açılmasına yönelik
yeni haber akışlarını haftanın dördüncü
işlem gününde de kontrattın fiyatlamasına
yansımalarını yakından takip etmeyi
sürdüreceğiz.
Bugün ve haftanın geri kalanında korona
virüs ile ilgili haber akışlarını ve bu
haberlerin fiyatlara yansımasını izlemeyi
sürdüreceğiz.
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Günün Gelişmeleri:
Mayıs ayı vadeli USDTRY kontratı
haftanın üçüncü işlem gününü %1.22
yükselişle
7.2160
seviyesinde
tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan kontrat gün içerisinde de yükselişini sürdürmeyi
başardı. Kontratta yükselişin sürmesi halinde 7.23 ve 7.25 direnç seviyeleri
görülebilir. Olası geri çekilmelerde ise 7.20’den sonra 7.1850 ve 7.17 destek
seviyeleri söz konusu olabilir.
Destekler: 7.2000 / 7.1850 / 7.1700

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. Dün ABD’de beklentilere paralel
açıklanan ADP özel sektör tarım dışı
istihdam Nisan ayında 20.23 milyon
azaldı. Veri sonrasında küresel bazda
doların değer kazanımının hızlandığını
görülürken yeni günde de yükselişin
devam edip etmediğini izleyeceğiz.
Haftanın dördüncü işlem gününde virüs
kaynaklı haber akışını ve bu haberlerin
fiyatlamalara olan etkilerini yakından
takip etmeyi sürdüreceğiz.

Dirençler: 7.2300 / 7.2500 / 7.2850
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Günün Gelişmeleri:
Haziran ayı vadeli Altın kontratı, haftanın
üçüncü işlem gününü %0.62 düşüşle 1695
seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Günün ilk yarısında yatay hareket eden kontrat günün ikinci yarısında gelen
satışlarla günü eksiyle noktaladı. Kontratta değer kaybının sürmesi
halinde1687 ve 1675 destek seviyelerini takip edeceğiz. Yukarı yönlü
denemelerinde kalıcı olamayan kontratta olası yükselişler yaşanması
durumunda ise 1708 ve 1715 direnç seviyeleri denenebilir.
Destekler: 1687 / 1675 / 1666
Dirençler: 1708 / 1715 / 1723

Dün ABD’de beklentilere paralel açıklanan
ADP özel sektör tarım dışı istihdam dolar
küresel bazda değer kazanırken Ons Altın’ın
ise değer kaybettiğini gördük. Birçok ülkenin
koronavirüs kaynaklı ekonomik kilitlenmeleri
hafifletme planları devam ederken spot Ons
Altın’da kademeli geri çekilme devam ediyor.
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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GUSGR: 2020 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarında 148 milyon TL net kar açıkladı.
SEYKM: 06/05/2020 tarihinde alınan karar uyarınca, Şirket payları 08/05/2020 tarihinden itibaren Ana Pazar'da
(Grup 1) işlem görmeye başlayacaktır.
MGROS: 2020 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarında 136 milyon TL net zarar açıkladı.
LOGO: 2020 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarında 21 milyon TL net kar açıkladı.

ASUZU:2020 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarında 18 milyon TL net zarar açıkladı.
AEFES: 2020 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarında 84 milyon TL net zarar açıkladı.

