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BUGÜN DİKKATLER TARIM DIŞI İSTİHDAM SONUÇLARINDA OLACAK..
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), yaptığı açıklamada Türk bankalarına TL yükümlülüklerini vadesinde yerine
getirmeyen BNP Paribas SA, Citibank NA, UBS AG'ye işlem yasağı getirildiğini duyurdu. BDDK'dan yapılan yazılı açıklamada, kurumun
tasarruf sahiplerinin haklarını ve bankaların düzenli ve emin bir şekilde çalışmasını tehlikeye sokabilecek ve ekonomide önemli zararlar
doğurabilecek her türlü işlem ve uygulamaları önlemek, kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasını sağlamak üzere gerekli karar ve
tedbirleri almak ve uygulamakla yükümlü ve yetkili olduğu belirtildi.
Sağlık Bakanlığı, "Son 24 saatte 1977 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 57 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 133 bin 721, can kaybı
3 bin 641 oldu" açıklamasını yaptı. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de son 24 saatte 1977 kişiye Kovid-19 tanısı
kondu, 57 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 133 bin 721, can kaybı 3 bin 641 oldu. Sağlık Bakanlığı, "Son 24 saatte 4 bin 782
kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 82 bin 984 oldu. Test sayısı, yakında 1,5 milyona ulaşacak. Vaka
sayısında dün göze çarpan kısmi artış, geriledi. Vefatta, yoğun bakım sayısında düne göre yine düşüş var. Virüsü, kararlı bir şekilde
geriletmeli, tedbirlerle yenmeliyiz" açıklamasını yaptı.
Merkez Bankası'nın verilerine yabancı yatırımcılar geçen hafta net 288 milyon dolarlık menkul kıymet satarken yurt içi yerleşiklerin Döviz
mevduatı 1 Mayıs ile biten işlem haftasında 563 milyon dolar azalarak 194.627 milyar dolara geriledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
(TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 204 milyon dolar azalarak 86 milyar 243 milyon dolara geriledi. TCMB tarafından Haftalık Para ve
Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 30 Nisan'da Merkez Bankası brüt Döviz rezervleri, 1 milyar 204 milyon dolar azalışla 51 milyar
457 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 24 Nisan'da 52 milyar 661 milyon dolar seviyesindeydi.
ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre işsizlik maaşına başvuranların sayısı 2 Mayıs'ta sona eren haftada 3.17 milyon oldu. Beklenti
3 milyondu. Geçen haftanın verisi 3.83 milyondan 3.84 milyona yukarı yönde revize edildi. Devam eden başvurular ise 25 Nisan'da sona
eren haftada 22.65 milyona yükseldi. Virüs salgınının ilk etkilerinin görülmeye başlandığı Mart ayı sonunda başvurular 6.9 milyonla rekor
kırmıştı. Bu gerilemeye rağmen yedi haftada toplam başvurular 33 milyona ulaştı. Dün açıklanan özel sektör istihdam verisi Nisan'da 20
milyon azalmıştı. Yarın açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin de sert biçimde düşmesi bekleniyor.
Dün ABD’de endeksler salgına karşı önlemlerin gevşetilmesinin yarattığı iyimserlikle günü yükselişle tamamladı. Dow Jones endeksi
200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,9 artışla 23.876 seviyesine yükseldi. S&P 500 endeksi yüzde 1,2 artarak, 2.881, Nasdaq
endeksi ise yüzde 1,4 yükselişle 8.980 seviyesine yükseldi. Avrupa borsaları da aynı şekilde koronavirüse yönelik karantina
uygulamalarının gevşetilmesi yönündeki adımların etkisiyle günü yükselişle kapattı. Bugün gözler ABD tarım dışı istihdam veri setinde
olacak. İstihdamda 22 milyon kişi azalış ve işsizlik oranında %16 artış gerçekleşmesi bekleniyor. Veriler sonrası riskli ve güvenli varlıklar
üzerinde hareketlenmeler artabilir. ABD’de tarım dışı istihdam verisinin tarihine baktığımızda şimdiye kadar en fazla düşüş ne kadar
olmuş diye baktığımızda 1 milyon 959 bin kişi azalışla 1945 yılı Eylül ayında gerçekleştiği görülüyor.
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Günün Gelişmeleri:
XU100 endeksi haftanın dördüncü işlem
gününü %0.18 düşüşle 98.399 seviyesinde
tamamladı. 12.1 milyar TL işlem hacminin
gerçekleştiği günde bankacılık endeksi
%0.19 düşerken, sanayi endeksi ise %0.24
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 98.000 destek seviyesi oldukça kritik. Bu
seviyenin altına geçilmesi durumunda 97.200 ve 96.000 destek seviyelerini takip
edeceğiz. Olası toparlanmada ise 100.000 ve 101.500 direnç seviyeleri söz
konusu.
Destekler: 98.000 / 97.200 / 96.000

Güne
ABD
vadelileri
ve
Asya
piyasalarındaki pozitif görünüme bağlı
olarak hafif yükselişle başlayan endeks bir
önceki işlem gününe oldukça benzer bir
işlem gününü geride bıraktı. Son işlem
günlerinde oynaklığın azaldığı dikkat
çekerken endeks dar bir aralıkta hareket
ediyor. Son iki işlem gününde de yaşadığı
yükselişlerde kalıcı olamayan endeksin
buna rağmen hala kritik destek seviyeleri
üzerinde kalması pozitif değerlendirilebilir.
Geçtiğimiz hafta yurtdışında korona virüs
salgınına yönelik önlemlerin gevşetilmesi
ve hükümetlerin ekonomilerin yeniden
açılmasına yönelik yeni haber akışlarını
haftanın son işlem gününde de endeks
fiyatlamalarına yansımalarını yakından
takip etmeyi sürdüreceğiz.

Dirençler: 100.000 / 101.500 / 102.800
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Günün Gelişmeleri
Haziran ayı vadeli endeks 30 kontratı
haftanın dördüncü işlem gününü %0.11
düşüşle 115.200 seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan kontrat gün içerisinde en yüksek 116.175 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

Güne
ABD
vadelileri
ve
Asya
piyasalarındaki pozitif görünüme bağlı
olarak hafif yükselişle başlayan kontrat bir
önceki işlem gününe oldukça benzer bir
işlem gününü geride bıraktı. Son işlem
günlerinde oynaklığın azaldığı dikkat
çekerken kontrat dar bir aralıkta hareket
ediyor. Son iki işlem gününde de yaşadığı
yükselişlerde kalıcı olamayan kontrattın
buna rağmen hala kritik destek seviyeleri
üzerinde kalması pozitif değerlendirilebilir.
Geçtiğimiz hafta yurtdışında korona virüs
salgınına yönelik önlemlerin gevşetilmesi
ve hükümetlerin ekonomilerin yeniden
açılmasına yönelik yeni haber akışlarını
haftanın son işlem gününde de kontrattın
fiyatlamalarına yansımalarını yakından
takip etmeyi sürdüreceğiz.
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Günün Gelişmeleri:
Mayıs ayı vadeli USDTRY kontratı
haftanın dördüncü işlem gününü %0.48
düşüşle 7.1856 seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan kontrat gün içerisinde de yükselişini sürdürmeyi
başaramadı. Kontratta geri çekilmenin sürmesi halinde 7.17 ve 7.15 destek
seviyeleri test edilebilir. Geri çekilme sonrasında yukarı yönlü tepki alımları
görülmesi durumunda ise 7.20 ve 7.2250 direnç seviyeleri görülebilir.
Destekler: 7.1700 / 7.1500 / 7.1350

Yükseliş trendine devam eden kontratta
dün
Bankacılık
Düzenleme
ve
Denetleme Kurumu’nun (BDDK) Türk
bankalarına
TL
yükümlülüklerini
vadesinde yerine getirmeyen BNP
Paribas SA, Citibank NA, UBS AG'ye
işlem yasağı getirildiği açıklaması
sonrasında sert geri çekilme olduğunu
gördük. BDDK’nın aldığı bu karar TL’nin
değer kazanmasına neden olsa da
doların küresel bazda güçlü duruşu
devam
ediyor.
Bugün
ABD’de
açıklanacak olan tarım dışı istihdam
verisi ile kontratta oynaklığı arttığını
görebiliriz.
Haftanın son işlem gününde virüs
kaynaklı haber akışını ve bu haberlerin
fiyatlamalara olan etkilerini yakından
takip etmeyi sürdüreceğiz.

Dirençler: 7.2000 / 7.2250 / 7.2500
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Günün Gelişmeleri:
Haziran ayı vadeli Altın kontratı, haftanın
dördüncü işlem gününü %0.55 yükselişle
1703 seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan kontrat gün içerisinde de yükselişini sürdürdü ve
günü artıda noktaladı. Kontratta yükselişin sürmesi halinde 1708 ve 1715
direnç seviyeleri test edilebilir. Kontratta satış baskısının artması ve geri
çekilmeler görmemiz durumunda ise 1695 ve 1687 destek seviyelerini takip
edeceğiz.
Destekler: 1695 / 1687 / 1675
Dirençler: 1708 / 1715 / 1723

Doların küresel bazda güçlü duruşunun
devam etmesi nedeniyle yukarı yönlü
hareketlerin sınırlı kaldığını gördüğümüz
kontrat
1700
dolar
seviyelerinde
fiyatlanmaya devam ediyor. Altın arzının
büyüyeceği ve ülkelerin korona virüs
kısıtlamalarını hafifletmeye başlamasıyla
artmaya başlayan risk iştahı Ons Altın’da
satış
baskısına
neden
olduğunu
söyleyebiliriz. Birçok ülkenin korona virüs
kaynaklı ekonomik kilitlenmeleri hafifletme
planları devam ederken normalleşme
sürecinin belirsiz olması ve olası bir yeni
salgın dalgası ihtimalleri ile ons Altın talebinin
canlı kalmaya devam edeceğini ve kontratta
geri çekilmeler olsa da ana yönün yukarı
olmaya devam edeceğini düşünüyoruz.
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PGSUS: Kovid-19 tedbirleri nedeniyle uçuşlarını geçici süreyle durduran şirket kargo uçuşlarına başladı.
ARCLK: 2020 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarında 256 milyon TL net kar açıkladı.
MGROS: 2020 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarında 136 milyon TL net zarar açıkladı.
ULAS payında 08/05/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut açığa satış yasağına ilave olarak kredili işlem
yasağı ve brüt takas önleyici tedbirleri uygulanacaktır. Tedbirin uygulanacağı son tarih 05/06/2020'dir.
KLNMA: 2020 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarında 90 milyon TL net kar açıkladı.
SOKM: 2020 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarında 5.4 milyon TL net kar açıkladı.
ARCLK: Koronavirüs etkisi nedeniyle 7 Şubat 2020 tarihinde kamuya açıkladığı 2020 yılı beklentileri geçerliliğini
yitirmiş olduğunu ve içinde bulunulan dönemin belirsizliği nedeniyle bu aşamada herhangi bir öngörü
paylaşılamadığını açıkladı.
SOKM: 2020 yılında net satış artış beklentisini yüzde 21'den yüzde 24'e yükseltti. Şok Marketler'in yatırımcı sunumu
raporunda yer alan bilgiye göre, Şirket 750 yeni mağaza açılış tahminini korudU. Şirket yatırım harcamaları tahminini
350 milyon TL olarak devam ettiriyor.

