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VİRÜS ENDİŞELERİ SÜRSE DE PİYASALARIN MORALİ HALEN YERİNDE
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Kovid-19 çekip gitmiyor. Aksine, pandemi büyüyor.
Vaka ve ölüm sayısı artmaya devam ediyor." dedi. Ghebreyesus, Birleşmiş Milletler (BM) Kamu Hizmeti Günü nedeniyle video konferans
yöntemiyle düzenlenen programın açılışında konuştu. Kamuda görevli sağlık çalışanlarının durumuna değinen Ghebreyesus, "Sağlık
çalışanlarının ihtiyacı olduğu şekilde vardiyalar arasında kalacakları güvenli bir yer temin ederek ve fiziksel güvenliklerini sağlayarak
damgalanma, taciz ve saldırılara karşı korunmalarını sağlamalıyız." dedi. Ghebreyesus, ülkelere çağrıda bulunarak, güvenli şekilde
hizmet verebilmeleri için sağlık çalışanlarının desteklenmesi ve korunması gerektiğini vurguladı. Sağlık çalışanlarına gerekli ekipman ve
malzemelerin de sağlanması gerektiğinin altını çizen Ghebreyesus, sağlıklı bir toplum için mevcut sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi ve
sağlık ve sosyal hizmetlerde daha çok iş fırsatı oluşturulmasının önemine işaret etti.
ABD'de yeni konut satışları Mayıs'ta yüzde 16.6 ile tahminlerin çok üzerinde arttı. ABD'de yeni konut satışları Mayıs'ta yüzde 16.6 artışla
yıllıklandırılmış bazda 676 bin olarak tahminlerin çok üzerinde arttı. Bu durum konut sektörünün de ekonominin birçok alanında olduğu
gibi virüs pandemisi sonrası toparlanmaya başladığını gösterdi. Beklenti yüzde 2.7 artıştı. Ortalama satış fiyatları yıllık yüzde 1.7 artarak
317.900 dolara yükseldi. Önceki 3 ayın satışları 51 bin aşağı yönlü revize edildi. Nisan ayı verisi de 623 binden 580 bine revize edildi.
Avrupa'nın koronavirüs mücadelesinde 2 trilyon euro masada kaldı. Avrupa'nın koronavirüsün neden olduğu ekonomik çöküş karşısında
mücadele için sahip olduğu en güçlü silah henüz hedefine ulaşmış değil. Bloomberg News'in Avrupa'nın en büyük ekonomilerinden
yedisinden derlediği rakamlara göre hükümetlerin bankalar yoluyla şirketler yönelik kredi garantileri gibi biçimlerde sunduğu fonların
yüzde 15'inden azı kullanıldı. Buna göre 2 trilyon eurodan (2.3 trilyon dolar) fazla para -İspanya'nın GSYİH'sinden daha fazla- 18
Haziran'dan bu yana hala kullanılabilir durumda. Garantilerin küçük ve orta ölçekli şirketleri hayatta tutmak için kritik önemde olmasıyla
birlikte programdan kaynaklı sorunlar, özellikle İtalya ve İngiltere'de toparlanmanın yavaş olması riskini doğuruyor. Air France-KLM ve
Renault SA gibi daha büyük şirketler ise halihazırda kurtarma paketlerini aldı ya da tahvil satışı yaptı.
Birleşik Krallık'ta imalat PMI 50.1 değerini alarak genişleme bölgesine girdi. CIPS ve IHS Markit tarafından açıklanan Birleşik Krallık'ın
imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Haziran ayında 50.1 seviyeside gerçekleşti. Endeks Mayıs ayında 40.7 düzeyinde
gerçekleşmişti. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 48 değerini alan endeks bu yılın Haziran ayında 50.1 ile genişleme alanına girmiş oldu
ve Şubat ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Ülkede hizmet PMI da 40 düzeyindeki beklentilerin üzerine çıkarak 47 seviyesinde
gerçekleşti.
Virüste ikinci dalga endişelerinin varlığına rağmen piyasalarda riskli varlıklara olan ilgi devam ediyor. Dün ABD’de endeksler gelen olumlu
veriler eşliğinde yükselişini sürdürdü. ABD PMI, haziranda 9,8 puanlık artışla 49,6 değerine yükseldi ve piyasa beklentisinin üzerinde bir
seyir izledi. Ayrıca yeni konut satışları da mayısta aylık yüzde 16,6 artışla 676 bine yükseldi ve piyasa beklentilerinin üzerinde bir artış
gösterdi. Bu sabah Asya’da ise endekslerin yataya yakın hafif pozitif tarafta hareket ettiği gözleniyor.
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Günün Gelişmeleri:
XU100 endeksi haftanın ikinci işlem
gününü
%0.13
yükselişle
115.339
seviyesinde tamamladı. 21.8 milyar TL
işlem hacminin gerçekleştiği günde
bankacılık endeksi %0.98 düşerken, sanayi
endeksi ise %0.24 değer kazandı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan ve gün içerisinde 116.200 seviyelerine kadar
yükselen endeks günü artıda kapattı. Endekste yükselişin sürmesi halinde
116.200 ve 117.000 direnç seviyeleri test edilebilir. Kar satışlarına bağlı
olarak olası geri çekilmeler görmemiz durumunda ise 114.300 ve 113.500
destek seviyelerini takip edeceğiz.
Destekler: 114.300 / 113.500 / 112.700
Dirençler: 116.200 / 117.000 / 117.700

Endeks yükselişine dolu dizgin devam
ediyor. Yukarı yönlü hareketinin hız
kazandığını gördüğümüz BIST 100 endeksi
yükseliş trendine devam ediyor. Haftaya
yüzde 1'e yakın yükselişle başlayan ve gün
boyunca da pozitif seyrini koruyan endeks
günü yüzde 1.39 artıda noktaladı. Dünde
yüzde 1'e yakında artıda bulunan endekste
yükselişin sürdürdü. Yeni işlem gününde
endeksin 116.000 seviyesi üzerinde
kalıcılık sağlanması durumunda yükseliş
hareketinin hız kazandığını ve 120 bin
hedefinin
söz
konusu
olacağını
söyleyebiliriz.
Haftanın
üçüncü
işlem
gününde
piyasalarda oluşan fiyatlamaları yakından
takip etmeyi sürdüreceğiz.
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Günün Gelişmeleri
Haziran ayı vadeli endeks 30 kontratı
haftanın ikinci işlem gününü %0.47
yükselişle
133.725
seviyesinde
tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan kontrat gün içerisinde bu yükselişini korumayı
başardı. Kontratta yükselişin sürmesi halinde 134.500 ve 135.200 direnç
seviyelerini takip edeceğiz. Kontratta geçtiğimiz haftakine benzer olası geri
çekilmeler yaşanması durumunda ise 133.200 ve 132.500 destek seviyeleri
test edilebilir.
Destekler: 133.200 / 132.500 / 129.800
Dirençler: 134.500 / 135.200 / 136.000

Vade sonuna yaklaştıkça stop piyasadaki
fiyata daha yakın hareket eden kontratta
stop piyasadaki gibi yükseliş trendi devam
ediyor. Geçtiğimiz hafta yurt dışı
borsalardaki
sert
satışlara
eşlik
etmeyerek pozitif ayrıştığını gördüğümüz
kontrattın haftanın ikinci işlem gününde
ABD vadelileri ve Asya borsaları ile birlikte
yükselişe geçtiğini izledik. Çarşamba
günü küresel borsalarla uyumlu hareket
etmeyi sürdürerek yatay bir işlem günü
geçiren kontrat haftanın son iki işlem
gününde ise yükseliş trendini sürdürdü.
Son yaşadığı yükselişle direnç seviyeleri
test eden kontratta yukarı yönlü
hareketlerin hızlandığını görebiliriz.
Haftanın
üçüncü
işlem
gününde
piyasalarda oluşan fiyatlamaları yakından
takip etmeyi sürdüreceğiz.
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Günün Gelişmeleri:
Haziran ayı vadeli USDTRY kontratı
haftanın ikinci işlem gününü %0.11
yükselişle
6.8565
seviyesinde
tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan ve gün içerisinde 6.87 seviyesine kadar yükselen
kontrat günü azda olsa artıda noktaladı. Kontratta devam eden satış baskısının
artması durumunda 6.83 ve 6.8150 destek seviyeleri takip edeceğiz. Olası
yukarı yönlü hareketler görmemiz durumunda ise 6.8750 ve 6.90 direnç
seviyelerini test edilebilir.
Destekler: 6.8300 / 6.8150 / 6.8000
Dirençler: 6.8750 / 6.9000 / 6.9150

Dolar/TL yatay seyrini sürdürüyor. ABD
Başkanı Donald Trump'ın Pekin ile
ilişkiler konusunda bugüne kadarki en
sert açıklamasını yaparak ABD'nin
Çin'den tamamen ayrışma yoluna
gidebileceğini belirtmesi sonrasında
küresel bazda değer kaybetmeye
başlayan dolar, Trump'ın dün yaptığı Çin
ile birinci faz ticaret anlaşmasının zarar
görmediği açıklamasına rağmen geri
çekilmeyi sürdürüyor. Küresel bazda
değer kaybeden dolara rağmen yatay
seyrini koruduğunu gördüğümüz kontrat
ise 6.85-6.87 TL bandındaki hareketine
devam ediyor. Öte yandan dün
açıklanan ABD PMI ve yeni konut
satışları piyasa beklentisinin üzerinde
geldi.
Haftanın üçüncü işlem gününde
piyasalarda
oluşan
fiyatlamaları
yakından takip etmeyi sürdüreceğiz.
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Günün Gelişmeleri:
Haziran ayı vadeli Altın kontratı, haftanın
ikinci işlem gününü %0.65 yükselişle 1768
seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan ve gün içerisinde 1769 dolara kadar yükselen
kontrat günü artıda noktaladı. Kontratta yükselişin sürmesi halinde 1775 ve
1787 direnç seviyelerini takip edeceğiz. Olası aşağı yönlü hareketler
görmemiz durumunda ise 1760 ve 1755 destek seviyeleri test edilebilir.
Destekler: 1760 / 1755 / 1748
Dirençler: 1775 / 1787 / 1795

Geçtiğimiz gün risk iştahında gözlenen
toparlanmanın
Dolar
üzerinde
baskı
oluşturduğu gözlenirken, ikinci dalga
koronavirüs gelişmeleri ve ABD - Çin
arasındaki haber akışı ile birlikte Ons Altın'ın
yukarı yönlü hareketini sürdürdüğü izlenmişti.
Dün ise açıklanan PMI endekslerinde
gözlenen iyileşme sinyalleri ve ABD başkanı
Trump'ın ticaret anlaşması hakkındaki son
söylemlerinin etkisiyle Altın'ın baskılandığı
takip edilirken, düşük faizler, zayıf ABD
Doları ve ikinci dalga koronavirüs endişeleri
de önemli bir destek oluşturmaya devam
ediyor.
Haftanın üçüncü işlem gününde piyasalarda
oluşan fiyatlamaları yakından takip etmeyi
sürdüreceğiz.
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