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EKONOMİK TOPARLANMA İÇİN TEMKİNLİ DURUŞ SÜRÜYOR
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), ABD ekonomisinde resesyonun başladığı gibi hızlı bitebileceğini
belirterek, ancak ekonomik toparlanmanın yavaş olabileceğini ifade etti. S&P'den yapılan açıklamada, ABD genelinde ekonomik faaliyetin
normalleşmesi için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemlerin gevşetilmeye başlandığı, ancak ülke ekonomisinin
salgından önceki haline dönebilmesi için uzun bir yolu olduğu bildirildi.
ABD Dışişleri Bakanı Michael Pompeo, bakanlığın resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hong
Kong'da özgürlüklerin kısıtlanmasından sorumlu ÇKP yetkililerini cezalandırma sözü verdiğini ve bugün bu sözü yerine getirmek için bu
adımın atıldığını kaydetti. Pompeo, ÇKP'nin Hong Kong'un yüksek dereceli özerkliğini, Pekin'in Hong Kong'un yönetimini
"denetleyeceğini" ilan ederek, Hong Kong'un Yasama Konseyi'nin en az bir üyesini görevi suistimalle itham ederek ve ulusal güvenlik
yasasını Hong Kong'da tek taraflı ve keyfi olarak uygulama yönünde adım atarak zayıflatma yönündeki çabalarını artırdığını kaydetti.
Açıklamada ayrıca, Pekin'in devam eden adımlarının Hong Kong'un yüksek dereceli özerkliğine saygıyı öngören Çin-Birleşik Krallık
Ortak Deklarasyonu'ndaki taahhütleri ve yükümlülüklerini zayıflattığı vurgulandı.
Çin'de Mayıs ayında sanayi kesimi karları Kasım'dan bu yana ilk kez yükseldi ve ekonominin koronavirüs pandemisi kaynaklı
kapanmalardan toparlandığına işaret etti. Ulusal İstatistik Bürosu tarafından Pazar günü açıklanan verilere göre, sanayi kesimi karları
aylık bazda yüzde 6 yükseliş kaydetti. Nisan ayında sanayi üretimi yüzde 4.3 azalmıştı. Açıklamaya göre, karlar 2020 yılının ilk beş
ayında yüzde 19.3 daraldı, Bu daralma kamu iktisadi teşebbüslerinde yüzde 39.3, özel sektör kuruluşlarında ise yüzde 11 seviyesinde
gerçekleşti.
ABD'de Mayıs'ta kişisel gelirler yüzde 4.2 düşerken harcamalar yüzde 8.2 arttı. ABD'de kişisel harcamalar Mayıs ayında ekonomilerin
yeniden açılması ve hanehalkının karantina sonrası dışarı çıkıp harcamalarının artmasıyla rekor yükseliş kaydetti. Öte yandan Michigan
Üniversitesi tüketici güveni Haziran'da nihai 78.1 değerini alarak önceki aya kıyasla yükseldi. Michigan Üniversitesi Tüketici Güveni
Haziran'da 78.1'e yükseldi, endeks önceki ay 72.3 değerini almıştı. Endeks böylece 2016'dan beri en büyük artışı kaydetti.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı -ya da tam unvanıyla AB Halka yönelik Çalışan Ekonomi için Avrupa Komisyonu İdari
Başkan Yardımcısı- Valdis Dombrovskis, Avrupa'nın dijital finans için esas kural koyuculardan biri olmak için fırsatı değerlendirmesi
gerektiğini söyledi. Dombrovskis, bu hafta başında gerçekleştirilen Dijital Finans Desteği 2020'deki konuşmasında "Bu, Avrupa'nın
uluslararası duruşunu güçlendirmesi ve küresel bir standart belirleyicisi olması, Avrupalı şirketlerin dijital finans alanında yeni teknolojilere
öncülük etmesi için iyi bir şans." dedi. Öte yandan İngiltere ise kripto para kartları çıkartan Wirecard'ın fişini çekti. İngiltere, müşteri
fonlarını korumak adına çeşitli kripto para şirketlerine banka kartları düzenleyen Wirecard Card Solutions'ın faaliyetlerini durdurdu.
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Günün Gelişmeleri:
XU100 endeksi haftanın son işlem gününü
%0.46 yükselişle 114.668 seviyesinde
tamamladı. 14.6 milyar TL işlem hacminin
gerçekleştiği günde bankacılık endeksi
%0.22 yükselirken, sanayi endeksi ise
%0.81 değer kazandı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan endeks günün devamında bu yükselişini korumayı
başardı ve günü artıda noktaladı. Endekste alımların sürmesi halinde
115.600 ve 116.300 direnç seviyelerini takip edeceğiz. Geçtiğimiz hafta
yaşandığı gibi satış baskısının artması durumunda ise 114.200 ve 113.500
destek seviyeleri denenebilir.
Destekler: 114.200 / 113.500 / 112.800
Dirençler: 115.600/ 116.300 / 117.000

Endeks haftalık kayıplarını geri aldı.
Geçtiğimiz işlem haftasına yükseliş trendine
devam ederek başlayan endeks Salı ve
Çarşamba işlem günlerinde ise MSCI'nın
Türkiye'yi
gelişmekte
olan
ülkeler
endeksinden çıkarıp bir alt endekse
alabileceğini açıklaması ile satışlarla
geçirdi. Küresel bazda artmaya başlayan
ikinci salgın dalgası endişeleri ile negatif
seyreden yurt dışı borsalara rağmen
içerisinde bulunduğumuz işlem haftasına
114.700
seviyesinden
başlayan
ve
113.400'lere geri çekilen endeks Cuma
günkü yükselişi ile haftalık bazda kayıplarını
geri alarak artıya geçti.
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 %0.08
yükselişle
132.450
seviyesinde
tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan kontrat günün devamında bu yükselişini korumayı
başardı ve günü artıda noktaladı. Kontratta alımların sürmesi halinde 135.500
ve 134.200 direnç seviyelerini takip edeceğiz. Geçtiğimiz hafta yaşandığı gibi
satış baskısının artması durumunda ise 132.200 ve 131.800 destek seviyeleri
denenebilir.
Destekler: 132.200 / 131.800 / 131.200
Dirençler: 133.500 / 134.200 / 135.000

Vade sonuna yaklaştıkça stop piyasadaki
fiyata daha yakın hareket eden kontratta
dün spot piyasadaki gibi satışlar gördük.
Geçtiğimiz hafta yurt dışı borsalardaki
sert satışlara eşlik etmeyerek pozitif
ayrıştığını
gördüğümüz
kontrat
sonrasında küresel borsalarla uyumlu
hareket etmeyi sürdürdü. Kontrat küresel
piyasalarda olduğu
gibi
yaşanan
satışlarla geri çekilse de günü artıda
noktalamayı başardı. Kontratta yaşanan
geri çekilmede dünyanın en büyük
endeks sağlayıcısı MSCI'nın devam
eden açığa satış yasağının piyasaya
erişimi olumsuz etkilediğini vurgulayarak
Türkiye'yi gelişmekte olan ülkeler
endeksinden çıkarıp bir alt endekse
alabileceğini açıklaması etkili olmuştu.
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 %0.02
düşüşle 6.86 seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yatay başlayan kontrat gün içerisinde bu seyrini devam ettirdi ve günü
neredeyse başa baş seviyesinde noktaladı. Kontratta aşağı yönlü hareketin
devam etmesi halinde 6.85 ve 6.8350 TL destek seviyelerini takip edeceğiz.
Olası yukarı yönlü hareketler de ise 6.8750 ve 6.90 TL direnç seviyeleri söz
konusu olacak.
Destekler: 6.8500 / 6.8350 / 6.8200

Geçtiğimiz işlem haftasında Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası piyasada
oluşan beklentinin aksine politika
faizinde değişikliğe gitmedi ve faizi
yüzde 8.25'te sabit bıraktı. TCMB'nin
sürpriz diyebileceğimiz faiz kararı
sonrasında 6.8550 TL'den sert şekilde
6.84 TL'nin altına kontrat sonrasında
toparlandı. TCMB’nin faiz kararı
sonrasında ABD’de açıklanan verilerden
işsizlik maaşına başvuranların 1.48
milyona gerilerken dayanıklı mal
siparişleri ise 6 yılın en güçlü yükselişini
gerçekleştirerek Mayıs ayında yüzde
15.8 oldu. Öte yandan ABD'de bu yılın
ilk çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak
yüzde 5 küçüldü.
Haftanın ilk işlem gününde piyasalarda
oluşan fiyatlamaları yakından takip
etmeyi sürdüreceğiz.

Dirençler: 6.8750 / 6.9000 / 6.9150
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Günün Gelişmeleri:
Haziran ayı vadeli Altın kontratı, haftanın son
işlem gününü %0.03 yükselişle 1761
seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne düşüşle başlayan ve gün içerisinde 1748 dolara kadar geri çekilen
kontrat günü azda olsa artıda noktaladı. Kontratta geri çekilmenin sürmesi
halinde 1755 ve 1748 destek seviyeleri test edilebilir. Geri çekilme sonrasında
tepki alımları ile yükselişler görmemiz durumunda ise 1767 ve 177 direnç
seviyelerini takip edeceğiz.
Destekler: 1755 / 1748 / 1740
Dirençler: 1767 / 1775 / 1787

Geçtiğimiz gün vaka sayılarındaki artış Ons
Altın'a destek olmaya devam ederken, takip
edilen ABD büyüme, dayanaklı mal siparişleri
ve işsizlik maaşı başvuruları verilerin
Altın'daki yükselişi baskıladığı takip edildi ve
Altın'ın yatay hareketini sürdürdüğü izlendi.
Haftanın son işlem günü ise koronavirüs
vakalarında görülen artışa bağlı endişelerin
artarak devam ettiği takip edilirken, ekonomik
toparlanma yönündeki endişelerin gündeme
gelmesi sonucu risk iştahında gözlenen
gerileme ile Ons Altın'ın haftayı kazanç ile
kapatmaya hazırlandığı izleniyor. Yeni işlem
haftasında Ons Altın’a devam eden talep
artışı ile yükselişin devam ettiğini görebilir.
Öte yandan hafta içerisinde açıklanacak
önemli ABD verileri ile kontratta oynaklığın
arttığını da izleyebiliriz.
Haftanın ilk işlem gününde piyasalarda
oluşan fiyatlamaları yakından takip etmeyi
sürdüreceğiz.
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DAGI payında 29/06/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağı"na ilave olarak "Kredili İşlem
Yasağı" ve "Brüt Takas" önleyici tedbirleri uygulanacaktır. Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 28/09/2020'dir.

