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İKİNCİ VİRÜS DALGASI ENDİŞELERİ DEVAM EDİYOR
Avrupa borsaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayılarına ve salgında ikinci dalgaya ilişkin endişelerin etkisiyle
günü düşüşle tamamladı. Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 0,76 değer kaybederek 362,7 puana geriledi. İngiltere'de
FTSE 100 endeksi yüzde 0,76 azalarak 6.244,62 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,55 düşerek 12.262,97 puana, Fransa'da
CAC 40 endeksi yüzde 0,62 değer kaybıyla 4.948,7 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,71 gerileyerek 19.478,73 puana
indi. Öte yandan, Almanya merkezli elektronik ödeme sistemleri şirketi Wirecard AG’nin hisseleri bilançosunda gözüken 1,9 milyar
avrodan fazla paranın kayıp olduğunun ortaya çıkmasından sonra, değer kaybetmeye devam ediyor. Bugün de şirketin hisseleri yüzde
42’den fazla değer kaybederek, 14 avronun altına geriledi. 18 Haziran'da şirketin hisseleri 100 avro seviyesinde işlem görüyordu.
Bundesbank'a göre Almanya ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 10'a yakın küçülecek. Bundesbank, Almanya hükümetinin teşvik
paketinin ekonomik toparlanmayı hızlandıracağını ve tüketiciler ile işletmeler arasındaki algıyı iyileştireceğini ancak ikinci çeyrekte etkisi
pek göstermeyeceğini söyledi. Merkez Bankası Almanya'nın ikinci çeyrekte yüzde 10'a yakın küçüleceğini öngörüyor. Avrupa'nın en
büyük ekonomisi Ocak-Mart döneminde yüzde 2.2 daralmıştı.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle daha önce yüzde 4 küçüleceğini
tahmin ettiği G20 ekonomilerinin bu yıl yüzde 4,6 daralacağını öngördü. Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, küresel
ekonominin hayata geri döndüğü ancak toparlanmanın uzun ve engebeli olacağı bildirildi. Küresel ekonomik toparlanmanın
uzayabileceğinin belirtildiği açıklamada, bu yılın ikinci çeyreğinin 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana küresel ekonominin en kötü çeyreği
olarak tarihe geçeceği kaydedildi. Açıklamada, yılın ikinci yarısından itibaren kademeli bir toparlanmanın beklendiği aktarılarak, ancak
bunun ekonomilerin normalleşmesine ve halk sağlığının korunmasına da bağlı olduğu ifade edildi.
Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Almanya ve Fransa’nın 500 milyar euroluk Avrupa Kurtarma Fonu'nun 2020’den 2022’ye kadar
ödenmesi konusunda hemfikir olduklarını bildirdi. Berlin’de Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz ile görüştükten
sonra düzenlenen basın toplantısında, Le Maire, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun Avrupa Kurtarma Fonu'nun 2024’e kadar ödenmesini
önerdiğini belirtti. Le Maire, Almanya ve Fransa’nın 500 milyar euroluk Avrupa Kurtarma Fonu'nun 2024’e kadar değil de 2020’den
2022’ye kadar ödenmesi konusunda fikir birliği içinde olduklarını bildirerek “Ekonomik faaliyetlerin tekrar başlaması için çok hızlı
olmalıyız.” ifadesini kullandı.
ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen New York kenti, bugün ikinci faz normalleşmeye başladı. İkinci
fazda, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına göre restoranlar açık havada hizmet verebilecek, mağazalar, kuaförler, emlak sektörü ve
ibadet yerleri açılacak. 5 bine yakın restoranın açılacağı New York'ta 45 bin kişiye istihdam sağlanması, kentte ise 300 bin kişinin iş
yerlerine dönmesi bekleniyor. Kuaför ve güzellik merkezleri ise hem çalışan sayısı hem de müşterileri yüzde 50 kapasite olması koşuluyla
açılacak. İbadet yerleri ise yüzde 25 kapasite ile açılabilecek.
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Günün Gelişmeleri:
XU100 endeksi haftanın ilk işlem gününü
%1.39 yükselişle 115.190 seviyesinde
tamamladı. 23.5 milyar TL işlem hacminin
gerçekleştiği günde bankacılık endeksi
%2.74 yükselirken, sanayi endeksi ise
%1.75 değer kazandı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan ve gün içerisinde 115.400 seviyelerine kadar
yükselen endeks günü artıda kapattı. Endekste yükselişin sürmesi halinde
115.700 ve 116.300 direnç seviyeleri test edilebilir. Kar satışlarına bağlı
olarak olası geri çekilmeler görmemiz durumunda ise 114.300 ve 113.500
destek seviyelerini takip edeceğiz.
Destekler: 114.300 / 113.500 / 112.700

Endeks rekor hacimle yükseliyor. Mayıs ayı
ortalarında başladığı yükseliş trendine
devam eden BIST 100 endeksi yeni işlem
haftasına da yükselişle başladı. Geçtiğimiz
işlem haftasını haftalık bazda yüzde 3.4
artışla tamamlayan endeks yeni haftaya ise
yüzde 1'e yakın artıda başladı. Endeksin
son iki işlem günündeki yükselişinde
bankacılık hisselerinin etkili olduğunu
görüyoruz. Geçtiğimiz Cuma gününü yüzde
3'ün üzerinde artıda kapatan BIST
bankacılık endeksi dünü de yüzde 3'e yakın
artıda kapadı.
Haftanın ikinci işlem gününde piyasalarda
oluşan fiyatlamaları yakından takip etmeyi
sürdüreceğiz.

Dirençler: 115.700 / 116.300 / 117.000
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Günün Gelişmeleri
Haziran ayı vadeli endeks 30 kontratı
haftanın ilk işlem gününü %1.73
yükselişle
133.725
seviyesinde
tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan kontrat gün içerisinde bu yükselişini korumayı
başardı. Kontratta yükselişin sürmesi halinde 134.500 ve 135.200 direnç
seviyelerini takip edeceğiz. Kontratta geçtiğimiz haftakine benzer olası geri
çekilmeler yaşanması durumunda ise 133.200 ve 132.500 destek seviyeleri
test edilebilir.
Destekler: 133.200 / 132.500 / 129.800
Dirençler: 134.500 / 135.200 / 136.000

Vade sonuna yaklaştıkça stop piyasadaki
fiyata daha yakın hareket eden kontratta
stop piyasadaki gibi yükseliş trendi devam
ediyor. Geçtiğimiz hafta yurt dışı
borsalardaki
sert
satışlara
eşlik
etmeyerek pozitif ayrıştığını gördüğümüz
kontrattın haftanın ikinci işlem gününde
ABD vadelileri ve Asya borsaları ile birlikte
yükselişe geçtiğini izledik. Çarşamba
günü küresel borsalarla uyumlu hareket
etmeyi sürdürerek yatay bir işlem günü
geçiren kontrat haftanın son iki işlem
gününde ise yükseliş trendini sürdürdü.
Son yaşadığı yükselişle direnç seviyeleri
test eden kontratta yukarı yönlü
hareketlerin hızlandığını görebiliriz.
Haftanın ikinci işlem gününde piyasalarda
oluşan fiyatlamaları yakından takip etmeyi
sürdüreceğiz.
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Günün Gelişmeleri:
Haziran ayı vadeli USDTRY kontratı
haftanın ilk işlem gününü %0.14 düşüşle
6.8480 seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan kontrat gün içerisinde bu yükselişini koruyamadı ve
günü azda olsa ekside noktaladı. Kontratta yeni günde yukarı yönlü
hareketlerde 6.8650 ve 6.88 direnç seviyeleri test edilebilir. Olası geri çekilmeler
yaşanması durumunda ise 6.8350 ve 6.82 destek seviyelerini takip edeceğiz.
Destekler: 6.8350 / 6.8200 / 6.8000
Dirençler: 6.8650 / 6.8800 / 6.9000

Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde
yurt içi ve ABD'de zayıf ekonomik veri
akışı devam ederken, ABD Başkanı
Donald Trump, Pekin ile ilişkiler
konusunda bugüne kadarki en sert
açıklamaları takip edildi. Trump,
ABD'nin Çin'den tamamen ayrışma
yoluna gidebileceğini belirtti. Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası ise resmi
internet sitesinden yaptığı açıklamada
Çin Halk Cumhuriyeti Merkez Bankası
ile 2019 yılında yenilenen swap
anlaşması çerçevesinde Çin Yuan'ı
fonlamasının ilk kullanımın 18 Haziran
2020 tarihinde yapıldığını bildirdi. Öte
yandan dün açıklanan ABD'de 2. el
konut satışları Mayıs'ta yüzde 9.7
düşüşle 3.91 milyon oldu.
Haftanın
ikinci
işlem
gününde
piyasalarda
oluşan
fiyatlamaları
yakından takip etmeyi sürdüreceğiz.
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Günün Gelişmeleri:
Haziran ayı vadeli Altın kontratı, haftanın ilk
işlem gününü %0.86 yükselişle 1757
seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan ve gün içerisinde 1763 dolara kadar yükselen
kontrat günü artıda noktaladı. Kontratta yükselişin sürmesi halinde 1764 ve
1775 direnç seviyelerini takip edeceğiz. Olası aşağı yönlü hareketler
görmemiz durumunda ise 1750 ve 1743 destek seviyeleri test edilebilir.
Destekler: 1750 / 1743 / 1735
Dirençler: 1764 / 1775 / 1782

Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde
vakalardaki artışa ilişkin endişeler sonucu
güçlenen Dolar'ın Altın üzerindeki sınırlı
baskıları izlemiştik. Gün içerisinde küresel
risk algısındaki dalgalanma ve devam eden
ABD-Çin arasındaki geriliminde ABD
Başkanı Donald Trump'ın sert açıklamaları
sonucu Ons Altın'ın yukarı yönlü hareketi
takip edildi.Dün ise yön belirlemek için net bir
veri ve haber akışı beklentisi bulunmazken
ikinci dalga koronavirüs gelişmeleri ve ABD Çin arasındaki haber akışı gündemimizde
olmaya devam ediyor. Günü 1740-1745
direnç bölgesi üzerinde kalıcılık sağlayarak
kapatan kontratta yükselişin yeni işlem
gününde de devam ettiğini görebiliriz.

Haftanın ikinci işlem gününde piyasalarda
oluşan fiyatlamaları yakından takip etmeyi
sürdüreceğiz.
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TSPOR: Misli Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık A.Ş. arasında "Maske Sponsorluğu" ve reklam anlaşması
hususunda anlaşma sağlanmıştır. Varılan anlaşma uyarınca, ertelenen 2019/20 sezonu sonuna kadar, Misli
Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık A.Ş., maske sponsorluğu ve sözleşme kapsamındaki diğer reklam haklarının
kullanılması karşılığında, Şirketimize, 800.000.-TL + KDV ödeyecektir.

