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PİYASALAR VİRÜS ETKİSİNDEN UZAKLAŞMAYA DEVAM EDİYOR..
Küresel piyasalarda hisse senetlerine olan ilginin dün de devam eden iyimserlikle birlikte sürdüğü gözlendi. Ekonomilerin açılması ve
normale dönme hamleleri ile birlikte azalan virüs endişeleri, ülkelerin virüsün ekonomilerde yarattığı tahribatı bertaraf edebilmek
adına açıklamaya devam ettiği destek paketleri yükselişin sürmesindeki etkenler olarak yine sıralanabilir. ABD ile Çin arasında artan
gerilime karşı piyasaların algısı riskli varlıklardan uzaklaşmayı sağlayacak boyuta erişmiyor. Bu Bağlamda ABD’de S&P 500 endeksinin
dün yeniden psikolojik bir bariyer olan 3.000 puan üzerine çıktığı ve günü bu seviye üzerinde tamamladığı gözlendi. Avrupa’da da bu
olumlu görünümle birlikte endekslerin günü yükselişlerle tamamladığı izlendi. Dün piyasaların Avrupa Birliği Komisyonu'nun yeni tip
korona virüsün ekonomik sonuçlarıyla mücadele için 750 milyar Euro’luk kurtarma paketi kurulması yönündeki teklifinin etkisiyle moral
bulmaya devam ettiğini görüyoruz. Bu gelişmelerle birlikte dün Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 1,33 yükselişle 11.658,
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,26’lIk artışla 6.144 seviyesinden kapandı.
Korona virüsün ülke ekonomileri üzerinde yarattığı tahribata rağmen finans piyasalarının hızlı bir toparlanma bekleyişleri bu
yükselişlere imkan tanısa da yaşanan bu süreç içinde ekonomik aktivite konusunda yaşananlar bazı raporlarda kendine yer buluyor. Bu
konuda dün FED’in yayınladığı BEJ Kitap’a göre yeni Kovid-19 salgını nedeniyle kapanan işletmelerin yeniden açılmasıyla genel
ekonomik faaliyetin toparlanacağına dair bir umut olmasına rağmen görünümün son derece belirsiz ve toparlanma hızına ilişkin
kötümserliğin etkili olduğu belirtildi. Hazırlanan raporda, "Kovid-19 salgınıyla ilgili aksamaların bir yansıması olarak ekonomik faaliyet
tüm bölgelerde azaldı, birçoğunda keskin bir düşüş gösterdi." değerlendirmesinde bulunuldu. Raporda, perakende firmalarının zorunlu
olarak kapanmasıyla tüketici harcamalarının daha da düştüğü belirtilerek, ekonomik faaliyetteki düşüşün seyahat ve turizmdeki
azalmayla özellikle dinlenme ve konaklama sektöründe ağır bir şekilde hissedildiği vurgulandı. Bölgelerin çoğunda imalat sektöründe
keskin düşüşler yaşandığına dikkat çekilen raporda, otomotiv, havacılık ve enerji ile ilgili tesislerde üretimin zayıfladığı aktarıldı.
Ekonomik krizden kurtulmanın çaresini arayan Avrupa’da ise Avrupa Birliği komisyonu krizle mücadele için 750 milyar dolarlık bir teşvik
paketi hazırladı. Bu paketin 500 milyar Euro’luk kısmı üye ülkelere hibe olarak dağıtılacak ve 250 milyar Euro’luk kısmı ise kredi şeklinde
verilecek. Virüsten en fazla etkilenen Avrupa ülkesi İtalya bu paketten acil hibe ile 82 milyar Euro ve düşük faizli kredi şeklinde ise 91
milyar Euro’ya kadar fon alacak. Yurtiçinde ise dün Hazine ve Maliye bakanı Berat Albayrak’ın swap görüşmelerinin devam ettiğine dair
açıklamalarını takip ettik.
Bu sabah ABD vadelileri yatay, Asya’da ise Hong Kong ve Çin endekslerinde satıcılı seyir hakim. Japonya ise pozitif tarafta. ABD’de
Pompeo’nun Hong Kong’un artık Çin’den özerk değil açıklaması yapması endeksin düşüşünde etkili oluyor.
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Günün Gelişmeleri:
XU100 endeksi önceki işlem gününü %1,87
yükselişle 104.953 seviyesinde tamamladı.
16,7 milyar TL işlem hacminin gerçekleştiği
günde bankacılık endeksi %1.17, sanayi
endeksi ise %1.90 değer kazandı.
Global
piyasalarda
gözlenen
riskli
varlıklardaki yükselişlerin etkisiyle haftanın ilk
işlem gününe başlayan endeks gün içerisinde
devam eden olumlu fiyatlamayla 105.495
seviyesine kadar yükseldi.

Teknik Analiz:
Tatil sonrası ilk işlem gününe güçlü alımlarla başlayan endeks gün içerisinde
yükselişine devam etti ve günü 50 haftalık hareketli ortalama ve Fibo 50 düzeltme
seviyesinin üzerinde kapattı. Endekste yurtdışına bağlı gözlenen riskli varlıklara
yönelimle alımlarının devam etmesi durumunda bugün 105.500 ilk direnci takip
edilecek. Üzerinde kalıcılıkta 106.500 ve 107.700 direnç seviyeleri görülebilir.
105.500 direnci aşılamazsa oluşabilecek aşağı yönlü hareketlerde ise 103.500
altına olası geçişte 102.600 ve101.800 destek seviyelerini takip edeceğiz.
Destekler: 103.500 / 102.600 / 101.800

Küresel çapta ekonomilerin yeniden açılma
konusunda hamlelerine devam etmesi,
koronavirüs
salgını
konusunda
vaka
sayılarındaki düşüşle azalan endişeler hisse
senetlerine yönelim için gereken morali
sağlamaya devam ediyor. Bu süreç içerisinde
ABD-Çin gelişmelerinin fiyatlamalara etki
etmediği de gözleniyor. Avrupa Bölgesi’nde
Avrupa Birliği Komisyonu’nun açıkladığı
destek paketi vb. destek hamlelerinin gelmesi
de yükselişleri desteklemeye devam ediyor.
Yeni günde hisse senetlerine yönelik ilginin
devam etmesini ve bunun da endekslere
yükseliş olarak yansımaya devam edeceğini
düşünüyoruz.

Dirençler: 105.500 / 106.500 / 107.700
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Günün Gelişmeleri
Haziran ayı vadeli endeks 30 kontratı
önceki işlem gününü %2,79 yükselişle
121.725 seviyesinde tamamladı.
Beklendiği şekilde güne yükselişle
başlayan kontrat günün devamında devam
eden olumlu algıyla birlikte yukarı yönlü
eğilimini sürdürdü. Dünya’nın bir çok
ülkesinde ekonomilerin tekrar açılması
sosyal hayat kısıtlamalarının gevşetilmesi
ve virüs salgını konusunda oluşan
iyimserlik riskli varlıklara olan ilgiyi canlı
tutmaya devam ediyor.

Teknik Analiz:
Tatilden sonraki ilk işlem gününe yükselişle başlayan kontrat gün içerisinde de
yukarı yönlü hareketini devam ettirdi. Dünkü yükselişle Fibo. 38.2 direncini de
aşmayı başaran kontratta bugün bu seviyeyi destek noktası olarak takip
edeceğiz. 119.700 olan bu seviye üzerinde tutunmanın devamında bugün
122.000 ilk direnci izlenecek. Olası bu bölge üzerinde tutunma sağlanabilirse
123.100 ve 124.800 direnç seviyeleri test edilebilir.
Destekler: 119.700 / 116.600 / 115.800
Dirençler: 120.500 / 119.700 / 118.500

Birçok ülkenin mali politikalar yoluyla
destek paketleri açıklaması (buna son
örnek Avrupa Birliği Komisyonu oldu)
ekonomik açıdan endişelerin azalmasına
ve hisse senetlerine olan ilginin devamına
olanak veriyor.
Bu bağlamda bugün de kontratta bu
gelişmeler eşliğinde yukarı yönlü hareket
beklentimiz devam ediyor.
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Günün Gelişmeleri:
Mayıs ayı vadeli USDTRY kontratı
önceki işlem gününü %0.75 düşüşle
6.7670 seviyesinde tamamladı.
Bayram sonrası ilk işlem gününde Türk
Lirası alınan çeşitli önlemler, Dolar’ın
küresel ölçekte güvenli varlık talebinin
azalmasıyla geri çekilmesi ve ekonomik
iyimserliğin virüs etkisinin azalmasına
bağlı
olarak
artmasıyla
değer
kazanımıyla güne başladı.

Teknik Analiz:
Haftanın ilk işlem gününe hafif düşüşle başlayan kontrat gün içerisinde 6.78
seviyelerine kadar yükselse de günü düşüşle noktaladı. Kontratta bugün açılış
sonrası 6.73 ilk desteği altında kalınabilirse 6.71 ve 6.69 seviyeleri test edilebilir.
Olası gelebilecek yükselişlerde ise 6.80 ve 6.82 seviyeleri takibimizde olacak.
Kısa vadeli yön aşağı görünümde olmayı sürdürüyor.
Destekler: 6.7300 / 6.7100 / 6.6900
Dirençler: 6.8000 / 6.8200 / 6.8400

Buna bağlı olarak kontrat ilk saatlerde
6.7340 seviyesine kadar gerilese de
ABD-Çin arasındaki gerilime bağlı
gelişmelerle gelişmekte olan ülke para
birimlerinde günün devamında oluşan
baskıdan etkilenmesiyle hafif de olsa
yönünü yukarı çevirdi. Yeni günde
kontratta dar bir aralıkta hareket
edeceğini düşünüyoruz.
Piyasalarda gözler yeniden açılma
programları yanında ABD-Çin gerilimi ve
yurtiçinde
olası
yeni
swap
görüşmelerinden çıkacak sonuçlarda
/yorumlarda olmaya devam edecek.
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Günün Gelişmeleri:
Haziran ayı vadeli Altın kontratı, haftanın ilk
işlem gününü %1.99 düşüşle 1706 Dolar
seviyesinde tamamladı.
Spot Ons Altın, ABD-Çin arasında Hong
Kong olayları yüzünden gerilim artışı
yaşansa da ekonomilerin bir çok ülkede
açılma yönünde hamlelerini artırması, gelen
bazı verilerin cesaretlendirici etkisi gibi
nedenlerle yatırımcıların riskli varlıklara
eğilimini artırması sonucu düşüşe yönlü
hareketine dün de devam etti. Bu bağlamda
dün kontratta da 1700 Dolar seviyesine
doğru yaklaşmalar gözlendi.

Teknik Analiz:
Haftanın ilk işlem gününe beklendiği gibi düşüşle başlayan ve devamında
1700 Dolar seviyelerine kadar yükselen kontrat günü düşüşle tamamladı. Son
gelişmeler eşliğinde kontratta düşüş yönünde hareketler devam edecek olursa
bugün 1698 ve 1690 destek seviyelerini takip edeceğiz. Geri çekilme
sonrasında olası tepki alımlarında ise 1715 ve 1723 direnç seviyeleri test
edilebilir.
Destekler: 1698 / 1690 / 1684
Dirençler: 1715 / 1723 / 1735

Global piyasalardaki bu iyimser havanın
etkisiyle ons Altın’daki bu gerilemenin
kontrata bugün de aşağı yönlü harekette
etken olacağını söyleyebiliriz. Günün
devamında ise ABD-Çin gerilimi ile
ekonomilerin açılması arasında hangi tarafın
ağır basacağına dair fiyatlamaların etkilerini
takip edeceğiz. Kısa vadede Altın’da
düzeltme eğilimi devam edebilir fakat ABDÇin arasında artacak tansiyon güvenli
varlıklara olan ilgiyi yeniden uyandırabilir.
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KAREL: 2020/3 Aylık Dönem Karı/Zararı 5.920.793 Yıllık Değişim -38% Ana Ortaklık Payları: 6.376.877 Yıllık Değişim 35%
BRSAN: 2020/3 Aylık Dönem Karı/Zararı 16.849.884 Yıllık Değişim 24% Ana Ortaklık Payları: 16.880.080 Yıllık Değişim
23%
FMIZP: 2020/3 Aylık Dönem Karı/Zararı 8.656.641 Yıllık Değişim 2%
AKSEN: Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te 240 MW kurulu güçte bir doğal gaz kombine çevrim santrali kurulması ve
santralde üretilen elektriğin garantili kapasite bedeli karşılığında 25 yıl süresince satışının yapılması amacıyla Aksa
Enerji'nin %100 bağlı ortaklığı olarak Özbekistan'da "AKSA Enerji Tashkent LLC" adında bir şirket kurulmuştur.
MNDRS: Aliağa ve Bergama ilçelerinde kurulumu planlanmış olan Akça Rüzgar Enerji Santralıyla ilgili olarak, 4 adet rüzgar
türbini-generatör grubu (her biri 4,5MWm) ve yardımcı tesislerin yapım işlerinin tamamlandığını ve tam kapasite işletmeye
geçilerek elektrik üretimine başlandığını açıklamıştır.
BLCYT: İplik Büküm tesisinin çatısına yapılan Güneş Enerjisi Projesi’nin Tedaş tarafından kabulünün yapıldığını ve tesisin
elektrik üretmeye başladığını açıklamıştır. Tesisin yıllık 2.200.000 kwh elektrik enerjisi üretmesi planlanmakta olup,
konsolide net karlılığına %7-8 ilave etki yapması beklenmektedir.
DGKLB: Yurtiçi piyasalarda başlayan normalleşme süreci ile birlikte yurtiçi ve yurtdışından alınan siparişlerdeki artış
sebebiyle Düzce ve Biga’da bulunan üretim tesislerinde 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren kısa çalışma ödeneğinden
çıkılarak tam zamanlı çalışma düzenine geçilmesine karar verildiğini açıklamıştır.
RTALB: 30.04.2020 tarihine kadar,RTA tarafından ( SWAB+RNA izolasyon kiti + Corona Virüs Tanı Kiti) 2.516.788 adet
üretim gerçekleştirilmiştir. A1 Yaşam Bilimleri tarafından ithal edilerek satılan ürün toplamı ise 723.910 adet olup, RTA
ürün satışı 255.000 adet ve A1 Yaşam Bilimleri ürün satışı 2.261.788 adet olmak üzere, toplam ürün satışımız 30.04.2020
tarih itibari ile 3.240.698 adete ulaşmıştır. RTA Laboratuvarları veA1 Yaşam Bilimleri A.Ş.'nin bu ürünlerin satışından
kaynaklanan toplam cirosu ise, 45.949.400,84 TL'ye ulaşmıştır.

