..

11 Haziran 2020

POWELL “FED GEREKTİĞİ SÜRECE TÜM ARAÇLARI KULLANMAYA HAZIR” DEDİ
Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bugün sona eren toplantısından beklendiği gibi faizin yüzde 0-0,25 aralığında devam ettirilmesi
kararı çıktı. Tüm FOMC üyeleri faizin değiştirilmemesi yönünde oy kullandı. FOMC sonrası yapılan açıklamada, Fed üyeleri, "Devam
eden kamu sağlığı krizi ekonomik aktivite, istihdam ve enflasyon üzerinde kısa vadede ağır şekilde baskı yaratmaya devam edecek ve
orta vadede ekonomik görünüm için kayda değer riskler yaratacak" ifadelerini kullandılar.
Bankanın Haziran toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Powell, finansal istikrarı korumak, ekonomide güçlü
toparlanma için yapabileceğimiz her şeyi yapmaya, tüm araçları kullanmaya kararlı olduklarını vurguladı. Powell, bu çeyrekte GSYH'daki
düşüşün büyük olasılıkla tarihin en keskin düşüşü olacağını belirtirken işsizliğin tarihi zirvelerde olmaya devam ettiğini söyledi.
Ekonomide daralmanın virüsün kontrol altına alınmasına bağlı olacağını söyleyen Fed başkanı imkanlarını güçlü, proaktif ve agresif
şekilde kullanmaya devam edeceklerini ve ekonomideki toparlanmanın yılın ikinci yarısında başlamasını beklediklerini söyledi. Asıl riskin
ABD'nin üretim kapasitesinde kalıcı hasar oluşması olduğuna dikkat çeken Powell, mali desteğin ekonomideki kalıcı hasarı sınırlamakta
kritik rol oynadığını belirtti. Uzun vadeli tahminlerini değiştirmenin çok erken söyleyen Powell, önümüzdeki FOMC toplantılarında da getiri
eğrisi kontrolünü tartışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.
Moody's İngiltere'yi anlaşmasız ayrılık konusunda uyardı. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, İngiltere'nin Avrupa
Birliği'nden (AB) anlaşmasız ayrılmasının kırılgan olan İngiliz ekonomisindeki bozulmayı artırabileceğini belirtti. Moody's'ten yapılan
açıklamada, İngiliz ekonomisinin halihazırda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kırılgan olduğu bildirildi. Açıklamada,
İngiltere'nin AB ile gelecekte kurulacak ilişkiye dair bir anlaşmaya varmadan ayrılmasının olumsuzlukları artırabileceği vurgulandı.
Japonya'da Kovid-19'a karşı 297 milyar dolarlık rekor ek bütçe onaylandı. Japonya Temsilciler Meclisi'nin (Şuugiin), Kovid-19 tedbirlerine
yönelik 31,9 trilyon yenlik (297 milyar dolar) rekor ek bütçe taslağını onayladığı açıklandı. Başbakan Abe Şinzo hükümetinin hafta başında
Şuugiin'e sunduğu ikinci ek bütçe, mecliste muhalefet partilerinin tamamına yakınının desteğini alarak kabul edildi. Ekonomik zarara
uğrayan küçük ve ortak ölçekli işletmeleri destekleyecek bütçe, yaşam tehlikesine rağmen hizmet veren sağlık çalışanlarına nakit finans
desteği imkanını da içeriyor.
Türkiye Bankalar Birliği'ne üye kuruluşlar tarafından kullandırılan nakdi krediler nisanda bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20
artarak 3 trilyon 250 milyar liraya yükseldi. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi üyesi kuruluşlar tarafından kullandırılan ticari
krediler nisanda 2 trilyon 586 milyar lira, bireysel krediler 664 milyar lira oldu.
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Günün Gelişmeleri:
XU100 endeksi haftanın üçüncü işlem
gününü
%0.50
yükselişle
109.779
seviyesinde tamamladı. 16.3 milyar TL
işlem hacminin gerçekleştiği günde
bankacılık endeksi %0.39 yükselirken,
sanayi endeksi ise %0.70 değer kazandı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan endeks gün içerisinde bu yükselişini korumayı
başardı. Gün içerisinde 110.400 direnç seviyesine kadar yükselen endekste
yükselişin devam etmesi halinde 110.000 ve 111.800 direnç seviyeleri test
edilebilir. Endekste olası bir geri çekilme yaşanması durumunda ise 109.400 ve
108.800 destek seviyelerini takip edeceğiz.
Destekler: 109.400 / 108.800 / 107.500
Dirençler: 110.400 / 111.000 / 111.800

Endeks yönünü yeniden yukarı çevirdi.
Haftanın ilk işlem gününe yükselişle
başlayan endeks gün sonunda gelen
satışlar nedeniyle gelmiş geçmiş en uzun
yükseliş serisini on dördüncü gününe
taşıyamamıştı. Dünde satış baskısının ağır
bastığı BIST 100 endeksi bugün ise global
piyasalardaki pozitif görünüme eşlik ederek
yönünü tekrar yukarı çevirdi. Gün içerisinde
110.400 direnç seviyesine kadar yükselen
endekste dün akşam Fed başkanı Powell’in
yaptığı açıklamalar sonrasında bugün
yukarı yönlü hareketin devam ettiğini
görebiliriz.
Powell’in açıklamaları sonrasında haftanın
dördüncü işlem gününde piyasalarda
oluşan fiyatlamaları yakından takip etmeyi
sürdüreceğiz.
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Günün Gelişmeleri
Haziran ayı vadeli endeks 30 kontratı
haftanın üçüncü işlem gününü %0.55
yükselişle
127.775
seviyesinde
tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan kontrat gün içerisinde de bu yükselişini korumayı
başardı. Kontratta yükselişin devam etmesi halinde 128.200 ve 128.700 direnç
seviyelerini takip edeceğiz. Olası geri çekilme durumunda ise 127.200 ve
126.500 destek seviyeleri test edilebilir.
Destekler: 127.200 / 126.500 / 125.800
Dirençler: 128.200 / 128.700 / 129.500

Geçtiğimiz 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 görmüştük. Geri çekilme
sonrasında düne yurt dışı piyasalar ile
birlikte yükselişle başlayan kontrat
Powell’in
açıklamaları
sonrasında
yükselişini sürdürdü.
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
Powell’in
açıklamaları
sonrasında haftanın dördüncü işlem
gününde piyasalarda oluşan fiyatlamaları
yakından takip etmeyi sürdüreceğiz.
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Günün Gelişmeleri:
Haziran ayı vadeli USDTRY kontratı
haftanın üçüncü işlem gününü %0.09
düşüşle 6.8277 seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan kontrat gün içerisinde bu yükselişini devam ettirmeyi
başaramadı ve günü azda olsa eksiyle noktaladı. Kontratta satış baskısının
artması durumunda 6.8150 ve 6.80 destek seviyelerini takip edeceğiz. Doların
küresel bazda geri çekilmesiyle olası yukarı yönlü hareket olması durumunda
ise kontratta 6.8350 ve 6.85 direnç seviyeleri test edilebilir.
Destekler: 6.8150 / 6.8000 / 6.7850
Dirençler: 6.8350 / 6.8500 / 6.8750

Piyasalarda oluşan beklentiye paralel
açıklanan Fed faiz kararı ve başkan
Powell’in açıklamaları ile dolar küresel
olarak değer kaybetmeye devam ediyor.
Fed’in Haziran toplantısının ardından
açıklamalarda bulunan Fed Başkanı
Powell, finansal istikrarı korumak,
ekonomide güçlü toparlanma için
yapabileceğimiz her şeyi yapmaya, tüm
araçları kullanmaya kararlı olduklarını
vurguladı.
Powell,
bu
çeyrekte
GSYH'daki düşüşün büyük olasılıkla
tarihin en keskin düşüşü olacağını
belirtirken işsizliğin tarihi zirvelerde
olmaya
devam
ettiğini
söyledi.
Zayıflayan dolara bağlı olarak kontratta
geri çekilme görülebilir.
Powell’in
açıklamaları
sonrasında
haftanın dördüncü işlem gününde
piyasalarda
oluşan
fiyatlamaları
yakından takip etmeyi sürdüreceğiz.
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Günün Gelişmeleri:
Haziran ayı vadeli Altın kontratı, haftanın
üçüncü işlem gününü %0.07 yükselişle 1720
seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan ve gün içerisinde 1728 dolara kadar yükselen
kontrat günü azda olsa artıda kapattı. Kontratta yükselişin devam etmesi
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

Beklentilerin üzerinde açıklanan ABD verileri
sonrasında 1678 dolar seviyesine kadar geri
çekilen kontratta yukarı yönlü toparlanma
devam ediyor. Dün Fed başkanı Powell’in
açıklamaları sonrasında azalan risk iştahı ile
Ons Altın yükseliş görüldü. Ons’daki
yükselişe bağlı olarak kontratta yukarı yönlü
hareketin hızlandığını görebiliriz. Bankanın
Haziran toplantısının ardından açıklamalarda
bulunan Fed Başkanı Powell, finansal
istikrarı
korumak,
ekonomide
güçlü
toparlanma için yapabileceğimiz her şeyi
yapmaya, tüm araçları kullanmaya kararlı
olduklarını vurguladı. Powell, bu çeyrekte
GSYH'daki düşüşün büyük olasılıkla tarihin
en keskin düşüşü olacağını belirtirken
işsizliğin tarihi zirvelerde olmaya devam
ettiğini söyledi.
Powell’in açıklamaları sonrasında haftanın
dördüncü işlem gününde piyasalarda oluşan
fiyatlamaları
yakından
takip
etmeyi
sürdüreceğiz.
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THYAO: Yurt dışı uçuşlarını 11 Haziran tarihi itibariyle yeniden başlatıyor.

