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GÖZLER ENFLASYON VERİSİNDE
Piyasaların gözü bugün Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak Mayıs ayı enflasyon verisinde olacak. Piyasa beklentisinin
enflasyonun aylık bazda %0.95, yıllık bazda %11 oranında artacağı yönünde. Ekonomistler Türkiye'deki enflasyonda zayıflayan tüketici
harcamalarını ile zayıf seyreden bir Türk Lirası’nın etkili olacağını öngörüyor.
Öte yandan TCMB'nin toplam fonlamasının vadesi uzadı. Söz konusu gelişme bankanın açık piyasa işlemleri (APİ) üzerinden piyasaya
verdiği Türk Lira’sının (TL) kompozisyonunda hedefli ilave likidite imkanı ile verilen tutarın artmasıyla gerçekleşti. Koronavirüs (Covid19) salgınının ekonomi üzerindeki olası olumsuz etkilerini sınırlamak adına diğer merkez bankaları gibi TCMB de önce faiz indirdi, sonra
varlık alımına başlayıp bir dizi tedbir planı açıkladı. Bu kapsamda salgının ülkede görüldüğü tarihten sonra bir hafta vadeli repo ihale faizi
üç para politikası kurulu toplantısında %10.75’den %8.25’e indirildi. Bankacılık sektörünün likidite ihtiyacı haftalık repo ve gecelik piyasa
yapıcı repo mekanizmaları üzerinden karşılandı.
Koronavirüs pandemisinin olumsuz etkileri ile mücadele eden İngiltere ekonomisi için anlaşmasız Brexit tehdidi geri döndü. Avrupa Birliği
ve İngiliz müzakerecilerin bu ay gerçekleşecek kilit önemdeki zirveden önce planlanan son tur görüşmeler, serbest ticaret anlaşması
olmaksızın 31 Aralık’ta sona erecek süreç için iş çevresini endişelendiriyor. Birleşik Krallık, koronavirüs pandemisi sebebiyle blok ile son
adım görüşmelerini ertelemek konusunda şu ana dek herhangi bir açıklamada bulunmadı. Salgına yönelik kısıtlamalar sebebiyle
işletmeleri kapatmak zorunda kalan şirketler şu anda koronavirüs pandemisi ile mücadele ederken, bir yandan da Brexit’e nasıl
hazırlanacaklarını düşünmek zorundalar. Bu durum ise, Brexit yanlılarının anlaşmasız ayrılmanın maliyetini virüsün yarattığı çok daha
büyük hasar ile gizleyecekleri yönündeki eleştirileri artırıyor. Öte yandan İngiltere'de konut fiyatları 11 yılın en sert düşüşünü
gerçekleştirdi. Nationwide konut fiyatları endeksi verilerine göre, ülkede konut fiyatları, mayıs ayında yüzde 1,7 düştü. Ülkede yıllık bazda
konut fiyatlarındaki artış hızı da yüzde 3,7'den yüzde 1,8'e geriledi.
Almanya 100 milyar euroya kadar ek teşvik verebilir. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa'nın en büyük ekonomisinin koronavirüs
kaynaklı derin resesyondan toparlanmasına yardımcı olmak için Salı günü ikinci bir teşvik paketi üzerinde uzlaşma sağlanmasına
çalışacak. Merkel'in hükümeti tüketici ve işletmeleri salgının etkisinden korumak için Mart'ta teşvikin ilk aşamasını başlattı. Şimdiyse
yetkililer ekonomiyi bu yıl yüzde 6'yı aşması beklenen daralmadan kurtarmaya odaklanıyor. Bu, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana
görülen en sert daralma olabilir.
Çin'in yurt içinde soya fasulyesine talebin düşmesini ABD geriliminde faydasına kullandığı bildiriliyor. Çin'in birinci faz ticaret anlaşması
gereği ABD'den gerçekleştirdiği tarım ithalatını durdurma kararında iç talepte soya fasulyesine olan talebin düşmesi olduğu belirtiliyor.
Pazartesi günü Çin'in kamu iştiraki olan iki büyük şirkete soya fasulyesi ve domuz eti gibi ürünler için geniş çaplı alımlarını durdurmaları
talimatı verilmişti. Bu hamle geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Donald Trump'ın Hong Kong'un özel statüsünü kaldırmasının ardından alındı.
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Günün Gelişmeleri:
XU100 endeksi haftanın ikinci işlem
gününü
%0.77
yükselişle
108.097
seviyesinde tamamladı. 15.6 milyar TL
işlem hacminin gerçekleştiği günde
bankacılık endeksi %0.38 yükselirken,
sanayi endeksi ise %0.88 değer kazandı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan endeks gün içerisinde bu yükselişini korumayı
başardı. Endekste 106.500-107.000 bölgesi üzerinde kalıcılık sağlanması
halinde geçtiğimiz Mart ayında 108.800-108.200 arasında oluşan fiyat boşluğu
kapanabilir. Olası geri çekilmeler görmemiz durumunda ise 107.500 ve 106.700
destek seviyelerini takip edeceğiz.
Destekler: 107.500 / 106.700 / 105.800

Artan risk iştahı ile gelişmekte olan ülke
borsaları ile birlikte XU100 endeksini de
yükselmeye devam ediyor. Endeks Aysa
ve ABD piyasalarındaki karışık görünüme
rağmen dünde yükselişini sürdürdü. Kovid19 salgını etkilerinin Borsa İstanbul’da
hissedilmeye başladığı Mart ayı başındaki
seviyelerine yaklaşan endeks 9 Mart
tarihinde
oluşan
fiyat
boşluğunu
dolduruyor. Söz konusu boşluğun dolması
için
endekste
108.800
seviyesinin
görülmesi gerekiyor.
Haftanın üçüncü işlem gününde virüs
kaynaklı haber akışlarını ve ABD-Çin
geriliminin fiyatlamalar üzerindeki etkisini
takip etmeyi sürdüreceğiz.

Dirençler: 108.800 / 109.600 / 110.400
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Günün Gelişmeleri
Haziran ayı vadeli endeks 30 kontratı
haftanın ikinci işlem gününü %2.81
yükselişle
126.350
seviyesinde
tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan kontrat gün içerisinde bu yükselişini korumayı
başardı. Kontratta yükselişin devam etmesi halinde 126.700 ve 127.500 direnç
seviyeleri test edilebilir. Olası geri çekilmeler yaşanması durumunda ise
125.800 ve 125.200 destek seviyeleri görülebilir.
Destekler: 125.800 / 125.200 / 124.700
Dirençler: 126.700 / 127.500 / 128.300

ABD ile Çin arasından yaşanan gerilime
rağmen global piyasalarda artan risk
iştahı, gelişmekte olan ülke borsaları ile
birlikte kontrattı da yükseltmeye devam
ediyor. Hafta başında Asya piyasaları ve
ABD vadelilerindeki pozitif görünüm ile
yükselişle başlayan kontrat yükselişini
dünde
sürdürdü.
Küresel
çapta
ekonomilerin yeniden açılma konusunda
hamlelerine devam etmesi, korona virüs
salgını konusunda vaka sayılarındaki
düşüşle
azalan
endişeler
hisse
senetlerine yönelim için gereken morali
sağlamaya devam ediyor.
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 %1.28
düşüşle 6.7636 seviyesinde tamamladı.
Türk Lirası alınan çeşitli önlemler, Dolar
endeksinin küresel ölçekte güvenli varlık
talebinin azalmasıyla geri çekilmesi ve
ekonomik iyimserliğin virüs etkisinin
azalmasına bağlı olarak artmasıyla
değer kazanımları görüldü. Dün
yaşadığı geri çekilme ile 6.74
seviyelerini gören kontratta bugün
Türkiye’de açıklanacak enflasyon verisi
ve ABD’de açıklanacak olan ADP Tarım
Dışı İstihdam Değişikliği verilerİ ile
oynaklığın artığını görebiliriz.

Teknik Analiz:
Gün içerisinde 6.74 seviyesine kadar geri çekilen kontrat günü ekside noktaladı.
Kontratta satış baskısının sürmesi ve geri çekilmenin devamı halinde 6.75 ve
6.7350 destek seviyeleri görülebilir. Olası tepki alımları ile yükselişler görmemiz
durumunda ise 6.78 ve 6.80 direnç seviyelerini takip edeceğiz.
Destekler: 6.7500 / 6.7350 / 6.7200

ABD’de devam eden gösteriler ile ABDÇin arasındaki gerilime bağlı gelişmeler
doları zayıflatmayı sürdürürken haftanın
üçüncü işlem gününde ve haftanın geri
kalanında gözler ekonomilerin yeniden
açılma programlarında ve açıklanacak
verilerde olacak.

Dirençler: 6.7800 / 6.8000 / 6.8250
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Günün Gelişmeleri:
Haziran ayı vadeli Altın kontratı,
haftanın ikinci işlem gününü %0.06
yükselişle
1742
seviyesinde
tamamladı.

Teknik Analiz:
Geçtiğimiz işlem haftasında 1700 dolar seviyelerine kadar geri çekilen kontrat
bu seviyeden başladığı yükselişine bugünde devam etti. Kontratta yükselişin
sürmesi halinde 1747 ve 1755 direnç seviyeleri test edilebilir. Olası geri
çekilmeler yaşanması durumunda ise 1735 ve 1728 destek seviyeleri
görülebilir.
Destekler: 1735 / 1728 / 1720
Dirençler: 1747 / 1755 / 1762

Geçtiğimiz devam eden ABD-Çin
gerginliğine ek olarak, protestoların
ve
Dolar
çevresindeki
satış
baskısının Ons Altın'ın yükselişinde
destek oluşturduğu gözleniyor.
COVID-19 aşısına ve açıklanan
imalat PMI endeksleri sonucu
küresel bir toparlanmaya dair
iyimserliğin yukarı yönlü hareketi
sınırlandırdığı takip edilmişti. Dün
ise ABD ve Çin arasındaki gerilim ve
ABD'deki geniş çaplı protestoların
güvenli varlık talebi olarak Altın'a
destek sağlamaya devam ettiği
gözleniyor. Bugün ise ABD’de
açıklanacak olan ADP Tarım Dışı
İstihdam Değişikliği verisi ile
kontratta
oynaklığın
artığını
görebiliriz.
Haftanın üçüncü işlem gününde ve
hafta genelinde ABD-Çin gerilimi ile
ekonomilerin açılması arasında
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ASELS: 2020 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarında 920milyon TL net kar açıkladı.
TTKOM: Şirketimiz başta enerji verimliliği projeleri olmak üzere sürdürülebilirlik kapsamındaki yatırımlarının
finansmanı amacıyla, Avrupa Kalkınma ve İmar Bankası (EBRD) ile yıllık toplam maliyeti "LIBOR + 2.85%" olan 6 yıl
vadeli 100 milyon USD tutarında bir kredi sözleşmesi imzalamıştır. Kredi anaparası 6 yıllık vadesi sonunda tek
seferde geri ödenecektir.
TUKAS payında 03/06/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle mevcut açığa satış yasağına ilave olarak kredili işlem
yasağı ve brüt takas önleyici tedbirleri uygulanacaktır. Tedbirin uygulanacağı son tarih 02/09/2020'dir.
DITAS payında 03/06/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut açığa satış yasağına ilave olarak kredili işlem
yasağı ve brüt takas önleyici tedbirleri uygulanacaktır.Tedbirin uygulanacağı son tarih 02/07/2020'dir.
BAYRK: Payları 04/06/2020 tarihinden itibaren 3,28 TL/pay baz fiyat ile Ana Pazar'da (Grup 1) işlem görmeye
başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 500.000 TL olarak belirlenmiştir.
PKENT paylarında 03/06/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 17/06/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna)
kadar brüt takas uygulanacaktır.

