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YURT İÇİNDE İŞSİZLİK ABD’DE ENFLASYON VE FAİZ KARARI TAKİP EDİLECEK
Euro Bölgesi ekonomisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 3,6
daraldı. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro Bölgesi'nin 2020 yılı ilk çeyrek büyüme verilerini yayımladı. Buna göre, 19 üyeli
Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2020'nin ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 3,6, 2019'un aynı
dönemine göre de yüzde 3,1 azaldı. AB'de ise mevsimsellikten arındırılmış GSYH, bu yılın ilk çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde
3,2, 2019'un ilk çeyreğine göre de yüzde 2,6 düştü.
AMB'de deflasyon korkusu yeniden canlanıyor. Koronavirüs pandemisiyle birlikte artan deflasyon korkuları politika yapıcıların gelecekte
vereceği daha fazla teşvik mücadelesinin sinyalini veriyor. Avrupa Merkez Bankası (AMB) yetkililerinin yeniden akıllarına gelen deflasyon
korkuları, Euro Bölgesi'nin daha fazla parasal teşvike ihtiyacı olup olmadığına ilişkin Christine Lagarde'ın vereceği savaşların şimdiden
sinyalini veriyor. Avrupa'da 1930'lardan beri barış zamanında yaşanan en sert resesyonu tetikleyen koronavirüs pandemisi, zihinlerde
fiyat ve ücretlerde Büyük Buhran dönemine benzer bir düşüşün görüntüsünü yeniden canlandırdı. AMB'nin geçen hafta acil varlık alım
programını 1.35 trilyon euro (1.53 trilyon dolar) ile yaklaşık iki katına çıkarmasından sonra İcra Kurulu üyesi Fabio Panetta, deflasyonist
baskıların dirildiğini söyledi. İspanya Merkez Bankası Başkanı Pablo Hernandez de Cos ise bu riskin gerçekleşmemesi için söz konusu
adımın gerekli olduğunu vurguladı.
İngiltere-Japonya "serbest ticaret" müzakerelerinde kapı aralandı. İki ülke arasındaki serbest ticaret anlaşmasına yönelik müzakerelerin
İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanı ile Japonya Dışişleri Bakanı arasında telekonferans yoluyla yapılacağı bildirildi. İngiliz hükümeti,
İngiltere ve Japonya arasında serbest ticaret müzakerelerine başlama hazırlığının yapıldığını duyurdu. İngiliz hükümetinden yapılan
açıklamada, İngiltere ve Japonya arasındaki serbest ticaret anlaşmasına yönelik müzakerelerin İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanı
Elizabeth Truss ve Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi arasında telekonferans yoluyla yapılacağı belirtildi. Konuya ilişkin
değerlendirmelerde bulunan Bakan Truss, “Japonya ile daha önce Avrupa Birliği (AB) ile varılmış olan anlaşmanın çok daha ötesinde,
dijital ticaret ve hizmetler alanında iddialı standartlar sunacak kapsamlı bir serbest ticaret anlaşmasını imzalamayı hedefliyoruz.”
İfadelerini kullandı.
Fitch Ratings, ABD ekonomisine ilişkin yüksek frekanslı verilerin gayri safi yurt içi hasıladaki yıllık daralmanın Mayıs'ta daha az negatif
hale geldiğine işaret etti. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, ABD'de üretimin Nisan'da
yıllık bazda yaklaşık yüzde 15,5 düşüş gösterdiği belirtildi. Söz konusu dönemde ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı
sıkı tecrit önlemlerinin uygulandığının anımsatıldığı açıklamada, ekonomik verilerin, geçen yılın aynı dönemine göre sert bir düşüş
göstermesine rağmen ülke genelinde uygulanan önlemlerin kademeli olarak gevşetilmesinden dolayı mayısta daha iyi geldiği aktarıldı.
Açıklamada, ABD ekonomisine ilişkin yüksek frekanslı verilerin gayrisafi yurt içi hasıladaki yıllık daralmanın Mayıs'ta daha az negatif
hale geldiğine işaret ettiği belirtilerek, Mayıs ayında üretimin yıllık bazda yüzde 9,5 azaldığı kaydedildi.
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Günün Gelişmeleri:
XU100 endeksi haftanın ikinci işlem
gününü
%0.37
düşüşle
109.237
seviyesinde tamamladı. 12.4 milyar TL
işlem hacminin gerçekleştiği günde
bankacılık endeksi %0.83 düşerken, sanayi
endeksi ise %0.18 değer kaybetti.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan endekste önceki gün başlayan satış baskısı dünde
devam etti ve endeks günü düşüşle noktaladı. Endekste satış baskısının
artması ve geri çekilmenin sürmesi halinde 108.800 ve 107.500 destek
seviyelerini takip edeceğiz. Yukarı yönlü toparlanma hareketlerinde ise
109.600 ve 110.200 direnç seviyeleri test edilebilir.
Destekler: 108.800 / 107.500 / 106.600

Endeks desteğinde tutunmaya çalışıyor.
Haftaya yükselişle başlayan BIST 100
Endeksi gün sonunda gelen satış dalgası
sonucunda gelmiş geçmiş en uzun yükseliş
serisini
on
dördüncü
gününe
taşıyamayarak günü düşüşle noktalamıştı.
Dün ise endeksteki satış baskısı devam
ederken 108.450 seviyelerine kadar geri
çekilen endeks 108.800'deki destek
seviyesinde tutunmayı başardı. Endeksin
bu seviye üzerinde tutunması durumunda
yükseliş trendine devam ettiğini görebiliriz.
Haftanın üçüncü işlem gününde virüs
kaynaklı haber akışlarını ve ABD-Çin
geriliminin fiyatlamalar üzerindeki etkisini
takip etmeyi sürdüreceğiz.

Dirençler: 109.600 / 110.200 / 111.000
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Günün Gelişmeleri
Haziran ayı vadeli endeks 30 kontratı
haftanın ikinci işlem gününü %0.53
düşüşle 127.000 seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne düşüşle başlayan kontrat gün içerisinde artıya geçse de bu yükselişini
korumayı başaramadı ve günü ekside noktaladı. Kontratta düşüşün devam
etmesi halinde 126.500 ve 125.800 destek seviyeleri test edilebilir. Olası yukarı
yönlü tepki alımlarında ise 127.700 ve 128.400 direnç seviyelerini takip
edeceğiz.
Destekler: 126.500 / 125.800 / 125.000
Dirençler: 127.700 / 128.400 / 129.500

Haftanın son işlem gününe beklendiği
şekilde yükselişle başlayan kontrat günün
devamında süren olumlu algıyla birlikte
yukarı yönlü eğilimini sürdürmüştü.
Haftanın ilk işlem günüde ise kontratta kar
satışlarına bağlı olarak geri çekilme
gördük. Dünya’nın birçok ülkesinde
ekonomilerin tekrar açılması, sosyal
hayat kısıtlamalarının gevşetilmesi ve
virüs salgını konusunda oluşan iyimserlik
riskli varlıklara olan ilgiyi canlı tutmaya
devam ederken son iki gündür kar
satışlarının etkisiyle kontratta geri çekilme
devam ediyor. Kontratta geri çekilme
sonrasında ise yukarı yönlü hareketin
devam edeceğini görebiliriz.
Haftanın üçüncü işlem gününde virüs
kaynaklı haber akışlarını ve ABD-Çin
geriliminin fiyatlamalar üzerindeki etkisini
takip etmeyi sürdüreceğiz.
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Günün Gelişmeleri:
Haziran ayı vadeli USDTRY kontratı
haftanın ikinci işlem gününü %0.28
yükselişle
6.8398
seviyesinde
tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan kontrat gün içerisinde bu yükselişini devam ettirmeyi
başardı. Kontratta yükselişin sürmesi halinde 6,85 ve 6,87 direnç seviyeleri test
edilebilir. Olası geri çekilmeler görmemiz durumunda ise 6,82 ve 6,80 destek
seviyelerini takip edeceğiz.
Destekler: 6.8200 / 6.8000 / 6.7850
Dirençler: 6.8500 / 6.8700 / 6.8850

Güvenli varlık talebinin küresel ölçekte
azalmasıyla 96,50 seviyelerine kadar
geri çekilen dolar endeksinin, geçtiğimiz
hafta beklentilerin üzerinde olumlu gelen
ABD verileri ile birlikte yükselişe
geçtiğini görüyoruz. Geçtiğimiz hafta
Hazine ve Maliye Bakanı Berat
Albayrak'ın Swap konusunda yaptığı
"Merkez Bankası çok yoğun teknik
çalışmalar yürütüyor" açıklamaları ile
6,7250 TL'ye geri çekilen kontrat doların
küresel bazda değer kazanması ile
kademeli olarak yükselmeye devam
ediyor. Bugün ABD’de açıklanacak olan
enflasyon verisi ile kontratta oynaklığın
arttığını görebiliriz.
Haftanın üçüncü işlem gününde
ekonomilerin
yeniden
açılma
programları
ek
olarak
ABD-Çin
geriliminin piyasalara olan etkilerini
yakından takip etmeyi sürdüreceğiz.
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Günün Gelişmeleri:
Haziran ayı vadeli Altın kontratı, haftanın
ikinci işlem gününü %1.54 yükselişle 1720
seviyesinde tamamladı.
Geçtiğimiz hafta beklentilerin üzerinde
açıklanan ABD verilerine ek olarak artan risk
iştahı ile Ons Altın’da ve kontratta geri
çekilme görmüştük. Son olarak geçtiğimiz
Cuma günü açıklanan ABD tarım dışı
istihdam verisi negatif beklentiye rağmen
+2.5 milyon açıklandı. Aynı gün açıklanan
işsizlik oranı yüzde 14.7'den yüzde 13.3'e
geriledi. Yeni işlem haftası veri takvimi
açısından genel olarak sakinken bugün
ABD’de açıklanacak olan enflasyon verisi ile
kontratta oynaklığın arttığını görebiliriz.

Teknik Analiz:
Haftaya yükselişle başlayan kontrat dünü de artıyla noktaladı. Kontratta
yükselişin sürmesi halinde 1725 ve 1732 direnç seviyelerini takip edeceğiz.
Satış baskısının artması ve olası geri çekilme halinde 1712 ve 1705 destek
seviyeleri test edilebilir.
Destekler: 1712 / 1705 / 1695
Dirençler: 1725 / 1732 / 1743

Yeni işlem haftasında 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 canlı tutabilecektir.
Bugün açıklanacak FED faiz kararı ve
ardından
Powell’ın
yorumlarına
dair
beklentiler de bugün hareketliliği artırabilir.
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HATEK: 2020 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarında 6 milyon TL net zarar açıkladı.
ITTFH: 2020 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarında 3.5 milyon TL net kar açıkladı.
KLMSN: 2020 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarında 16 milyon TL net zarar açıkladı.
HURGZ payının piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle HURGZ payında 10/06/2020 tarihinden itibaren 3 ay
süreyle mevcut açığa satış yasağına ilave olarak kredili işlem yasağı ve brüt takas önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
Tedbirin uygulanacağı son tarih 09/09/2020'dir.
MNDRS payında 10/06/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağına" ilave olarak "Kredili
İşlem Yasağı" ve Brüt Takas" önleyici tedbirleri uygulanacaktır. Tedbirin uygulanacağı son tarih 09/09/2020'dir.
MAVI: 2020 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarında 50 milyon TL net zarar açıkladı.
SMART: 2020 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarında 1.4 milyon TL net kar açıkladı.
KATMR: 2020 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarında 15 milyon TL net zarar açıkladı.
IEYHO: 2020 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarında 9 milyon TL net zarar açıkladı.
BTCIM: 2020 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarında 95 milyon TL net zarar açıkladı.
AYEN: 2020 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarında 82 milyon TL net zarar açıkladı.
TMSN: 2020 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarında 9 milyon TL net zarar açıkladı.
KFEIN: 2020 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarında 4.6 milyon TL net kar açıkladı.
ODAS: 2020 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarında 148 milyon TL net zarar açıkladı.

