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BORSA İSTANBUL KÜRESEL BORSALARA POZİTİF KALMAYA DEVAM EDİYOR
BIST 100 günü rekor işlem hacmiyle 112.000 puanı aşarak kapattı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 20,3 milyar liralık rekor işlem
hacmiyle ve yüzde 1,40 değer kazancıyla günü 112.494,62 puandan tamamladı ve 3,5 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. BIST
100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.554,67 puan artarken, toplam işlem hacmi 20,3 milyar lira ile rekor düzeyde gerçekleşti. Bankacılık
endeksi yüzde 0,35 ve holding endeksi yüzde 0,62 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 8,98 ile iletişim,
en çok gerileyen ise yüzde 0,69 ile tekstil, deri oldu.
İngiltere Merkez Bankası Haziran ayı toplantısında beklendiği gibi politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0.10'da tuttu, varlık alım hedefini
100 milyar sterlin artırarak 645 milyar sterlinden 745 milyar sterline yükseltti. Faizleri değiştirmeme kararı oybirliğiyle alındı. Varlık alım
programının artırılmasına bir kişi karşı çıktı. Banka ekonomiyi desteklemek için gerektiğinde daha fazla adım atmaya hazır olduklarını
bildirdi. Para politikası metninde riskli varlık fiyatlamalarının Mart'taki dip seviyelerden toparlandığı, yine de pandemi konusundaki haber
akışına duyarlı kalmaya devam ettiği belirtildi.
Almanya’nın önde gelen ekonomi enstitülerinden Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü (IfW), Alman ekonomisinde yeni tip koronavirüse
(Kovid-19) ilişkin üretim kaybının 2020 ve 2021’de 390 milyar euro olacağını duyurdu. Enstitü, Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl için Gayri
Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) küçülme tahminini bu yıl yüzde 6,8 olarak açıklarken, 2021 büyüme beklentisini yüzde 6,3 olarak öngördü.
Raporda, Alman hükümetinin ekonomik teşvik paketinin Kovid-19 krizinde resmi önemli ölçüde göremediği belirtilerek, paketin ekonomik
krizin temeline odaklanmadığı kaydedildi.
Çin ekonomiye destek için kredilere yüklenecek. Çin Merkez Bankası (PBOC), ekonomiyi koronavirüs kaynaklı gerilemeden çıkarma
çabaları çerçevesinde bu yıl kredi akışını beşte bir oranında artırmak istiyor. PBOC Başkanı Yi Gang'a göre bu, rekor düzeydeki özel
maksatlı tahvil ihraçları ve banka kredilerinde yüzde 19'luk artış yoluyla gerçekleşecek. Yi, Perşembe günü Şanghay'daki konuşmasında
toplam finansman akışının bu yıl en az 30 trilyon yuan (4.2 trilyon dolar) olacağını belirtti.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının; ekonomilerin, toplumların ve şirketlerin
faaliyetlerini temelden değiştirebileceğini duyurdu. Moody's'in sektörler arası kredi koşulları raporunda, salgın nedeniyle birçok önde
gelen büyük ekonomide uzun vadeli büyümenin zayıflayabileceği, kapsamlı politika desteklerinin ekonomilerin kalıcı hasardan
korunmasına yetmeyebileceği belirtildi.
TCMB net uluslararası rezervleri 12 Haziran haftasında 31.6 milyar dolar oldu. Merkez Bankası verilerine göre, 12 Haziran ile biten hafta
itibari ile net uluslararası rezervleri 214,601 milyar TL oldu. Net dış varlıklar bir önceki hafta 222,923 milyar TL düzeyinden geçen hafta
225,518 milyar TL'ye yükseldi. Öte yandan Merkez Bankası'nın verilerine göre, yabancı yatırımcılar geçen hafta net 670 milyon dolarlık
menkul kıymet sattı. Yurt dışında yerleşik kişiler, 12 Haziran haftasında 49,9 milyon dolarlık hisse senedi aldı.
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Günün Gelişmeleri:
XU100 endeksi haftanın dördüncü işlem
gününü
%1.40
yükselişle
112.495
seviyesinde tamamladı. 20.2 milyar TL
işlem hacminin gerçekleştiği günde
bankacılık endeksi %0.35 yükselirken,
sanayi endeksi ise %0.82 değer kazandı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişe başlayan endeks gün içerisinde de bu yükselişini sürdürdü ve
günü artıda noktaladı. Endekste yükseliş trendinin sürmesi halinde 113.200 ve
114.000 direnç seviyeleri test edilebilir. Dün yaşanan yükseliş sonrasında olası
kar satışlarına bağlı olarak geri çekilmeler görmemiz durumunda ise 111.600
ve 110.200 destek seviyelerini takip edeceğiz.
Destekler: 111.600 / 110.200 / 109.400
Dirençler: 113.200 / 114.000 / 114.700

Hafta başında yurt dışı borsalardaki sert
satışlara eşlik etmeyerek pozitif ayrıştığını
gördüğümüz BIST 100 endeksinin haftanın
ikinci işlem gününde ise ABD vadelileri ve
Asya borsaları ile birlikte yükselişe geçtiğini
gördük. Çarşamba günü küresel borsalarla
uyumlu hareket etmeyi sürdüren endeks
yatay bir işlem günü geçirerek gün içi ilk
destek ve ilk direnç seviyelerini test eden
endeks
110.500-111.600
bandında
hareket etti. Dün ise yükseliş trendine
devam eden endeks Mart ayı başında
Kovid-19 salgınına bağlı olarak düşüşe
başladığı seviyelere ulaştı.
Haftanın son işlem gününde piyasalarda
oluşan fiyatlamaları yakından takip etmeyi
sürdüreceğiz.
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Günün Gelişmeleri
Haziran ayı vadeli endeks 30 kontratı
haftanın dördüncü işlem gününü %2.95
yükselişle
130.675
seviyesinde
tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne düşüşle başlayan ancak gün içerisinde yönünü yukarı çeviren kontrat
günü artıda kapadı. Kontratta yükselişin sürmesi halinde 131.400 ve 132.000
direnç seviyelerini takip edeceğiz. Yaşanan yükseliş sonrasında kar
satışlarına bağlı olarak geri çekilmeler görmemiz durumunda ise kontratta
129.800 ve 128.900 destek seviyeleri test edilebilir.
Destekler: 129.800 / 128.900 / 128.100
Dirençler: 131.400 / 132.000 / 132.700

Geçtiğimiz hafta başında kar satışlarının
etkisiyle geri çekilen kontratta geri
çekilme sonrasında yukarı yönlü hareket
izlenmişti. Geçtiğimiz çarşamba günü Fed
başkanı Powell’in bankanın Haziran ayı
toplantısının ardından yaptığı açıklamalar
sonrasında yükselişini sürdüren kontrat
Perşembe günü ise küresel borsalardaki
satışlardan nasibini aldı ve günü eksiyle
noktaladı. Uluslararası hisse senetleri
piyasalarında başlayan satış dalgasının
bu hafta da devam ettiği görülürken
yaşanan
satışlara
rağmen
Borsa
İstanbul’da spot ve vadeli piyasalar pozitif
ayrışmayı sürdürüyor. Küresel borsalarda
satışların sona ermesi ile kontratta yukarı
yönlü hareketlerin hızlandığını görebiliriz.
Haftanın son işlem gününde piyasalarda
oluşan fiyatlamaları yakından takip etmeyi
sürdüreceğiz.
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Günün Gelişmeleri:
Haziran ayı vadeli USDTRY kontratı
haftanın dördüncü işlem gününü %0.04
düşüşle 6.8780 seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yatay başlayan kontrat gün içerisinde bu seyrini devam ettirdi ve günü
neredeyse başa baş seviyesinde noktaladı. Kontratta yükselişin hareketlerinde
6.90 ve 6.9150 direnç seviyeleri takip edilecekken olası geri çekilmeler
yaşanması durumunda ise 6.8650 ve 6.85 destek seviyelerini izleyeceğiz.
Destekler: 6.8650 / 6.8500 / 6.8350

Beklentiye paralel açıklanan Fed faiz
kararı ve başkan Powell’in açıklamaları
ile önce geri çekilen dolar endeksinin
sonrasında ise yükselişe geçtiği takip
edilmişti.
Açıklamasında
finansal
istikrarı korumak, ekonomide güçlü
toparlanma için yapabileceğimiz her
şeyi yapmaya, tüm araçları kullanmaya
kararlı olduklarını vurgulayan Fed
Başkanı Powell, GSYH'daki düşüşün
büyük olasılıkla tarihin en keskin düşüşü
olacağını
belirtmişti.
Dün
ise
beklentilerinde
üzerinde
açıklanan
Philadelphia Fed İmalat Endeksi ile
doların küresel bazda değer kazanımını
sürdürdüğünü izledik.
Haftanın son işlem gününde piyasalarda
oluşan fiyatlamaları yakından takip
etmeyi sürdüreceğiz.

Dirençler: 6.9000 / 6.9150 / 6.9300

19 Haziran 2020
Günün Gelişmeleri:
Haziran ayı vadeli Altın kontratı, haftanın
dördüncü işlem gününü %0.01 düşüşle 1726
seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yatay başlayan kontrat gün içerisinde bu seyrini devam ettirdi ve günü
neredeyse başa baş seviyesinde noktaladı. Kontratta yükselişin
hareketlerinde 1735 ve 1743 direnç seviyeleri takip edilecekken olası geri
çekilmeler yaşanması durumunda ise 1720 ve 1712 destek seviyelerini
izleyeceğiz.
Destekler: 1720 / 1712 / 1705
Dirençler: 1735 / 1743 / 1750

Fed başkanı Powell’in açıklamalarına bağlı
olarak küresel bazda azalan risk iştahı ile
kontratta yukarı yönlü hareketi izlemiştik.
Hatırlamak
gerekirse
Fed’in
Haziran
toplantısının
ardından
açıklamalarda
bulunan başkan Powell, finansal istikrarı
korumak, ekonomide güçlü toparlanma için
yapabileceğimiz her şeyi yapmaya, tüm
araçları kullanmaya kararlı olduklarını
vurguladı. Powell ayrıca bu çeyrekte
GSYH'daki düşüşün büyük olasılıkla tarihin
en keskin düşüşü olacağını ve işsizliğin tarihi
zirvelerde olmaya devam edeceğini de
söylemişti. Dün ise beklentilerinde üzerinde
açıklanan Philadelphia Fed İmalat Endeksi
ile doların küresel bazda değer kazanımının
kontratta geri çekilmeye neden olduğunu
gördük.
Haftanın son işlem gününde piyasalarda
oluşan fiyatlamaları yakından takip etmeyi
sürdüreceğiz.
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ALBRK: Hisse geri alım programı kapsamında 1,58-1,60 fiyat aralığından toplam 9.211.341 adet satım işlemi
ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle sermayesindeki paylarımız %0,00'a düşmüştür.

