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ENFLASYON BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE GELİRKEN ABD VERİLERİ BEKLENTİLERDEN İYİ GELDİ
TÜİK mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre enflasyon Mayıs'ta aylık yüzde 1.36 olurken yıllık yüzde 11.39'a yükseldi. Üretici
fiyat endeksi (ÜFE) aylık yüzde 1.54, yıllık 5.53 arttı. Gıda fiyatları bu dönemde aylık yüzde 0.24 arttı, önceki ay artış yüzde 2.53'tü.
Çekirdek enflasyon da yıllık yüzde 9.93'ten yüzde 10.32'ye yükseldi.
ABD'de ADP özel sektör istihdamı Mayıs'ta 2.76 milyon azaldı. ABD'de ADP özel sektör istihdamı koronavirüs pandemisi nedeniyle
birçok iş yerinin kapatılmasıyla Mayıs'ta 2.76 milyon azaldı. Beklenti istihdamın 9 milyon azalmasıydı. Özellikle büyük ölçekli şirketlerde
istihdam kayıpları görüldü. Bu şirketlerde kayıplar 1.6 milyonu aştı, imalat sektörü de pandemisinin büyük ölçüde etkilendi ve 719 binlik
istihdam kaybı oldu. Nisan ayında 20.2 milyon azalan istihdam verisi 19.6 milyona revize edildi. Nisan verisi tarihin en kötü verisi olarak
kayıtlara geçmişti.
Bir diğer ABD verisi ISM hizmet Endeksi Mayıs'ta 45.4'e yükseldi. ABD'de ISM hizmet Endeksi Mayıs'ta toparlandı ancak hala daralma
bölgesinde kaldı. Bugün açıklanan veriye göre endeks Nisan ayındaki 11 yılın en düşük seviyesi olan 41.8'den 45.4'e yükseldi. Beklenti
44.4'tü. Yine bugün açıklanan Markit PMI Endeksi de Mayıs'ta nihai 37.5 değerini aldı.
Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) Perşembe günkü toplantısında piyasalarda sert satışları önleyebilmek için tek seçeneği bulunuyor.
Avrupa Merkez Bankası (AMB) politika yapıcıları bu hafta Perşembe günü, ellerinde halen kalan cephanelerini tüketmeden önce, büyük
ölçüde daha fazla parasal teşvik ilan etmelerinin beklendiği özel bir durum ile karşı karşıya. AMB şimdiye dek, Mart ayında başlattığı 750
milyar euroluk (840 milyar dolar) pandemi acil satın alma programının üçte birinden daha azını harcadı. Banka mevcut hızda giderse,
programın resesyon ile mücadele için hükümetlerin ihraç ettikleri tahvilleri absorbe etmeye yetecek denli büyük olup olmadığını
değerlendirmek için Temmuz ya da Eylül toplantılarına kadar bekleyebilir.
Öte yandan Euro Bölgesi'nde işsizlik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle nisan ayında yüzde 7,3 seviyesine yükseldi.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin nisan ayı işsizlik verilerini yayımladı. Buna göre, 19 üyeli Euro
Bölgesi'nde martta yüzde 7,1 olan mevsimsellikten arındırılmış işsizlik, nisanda yüzde 7,3'e çıktı.
ABD hükümeti Çin'i bu ülkeden yapılacak yolcu uçuşlarını durduracağı konusunda uyardı. ABD hükümeti Çarşamba günü Çin'e, Pekin'in
ABD hava yolu şirketinin tekrar pazara girmesine müsaade etmemesi durumunda bu ülkeden yapılacak yolcu uçuşlarının askıya
alınacağı uyarısında bulundu. Kararın henüz son halini almaması nedeniyle isimlerinin açıklanmasını istemeyen, konuya yakın iki
kaynağa göre ABD'nin bu kararı Çin'in, bu yılın başında uçuşların kesilmesine neden olan Covid-19 salgınının ardından ABD'li hava yolu
şirketlerinin faaliyetlerini genişletmesine izin vermemesine karşı tepki niteliği taşıyor.
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Günün Gelişmeleri:
XU100 endeksi haftanın üçüncü işlem
gününü
%0.94
yükselişle
109.111
seviyesinde tamamladı. 14.9 milyar TL
işlem hacminin gerçekleştiği günde
bankacılık endeksi %1.33 yükselirken,
sanayi endeksi ise %0.52 değer kazandı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan endeks gün içerisinde bu yükselişini korumayı
başardı. 108.800 seviyesi üzerinde günü kapatan endekste yükselişin sürmesi
halinde 109.600 ve 110.400 direnç seviyeleri söz konusu olabilir. Endekste olası
geri çekilmeler yaşanması durumunda ise 108.500 ve 107.700 destek
seviyelerini takip edeceğiz.
Destekler: 108.500 / 107.700 / 106.600

Endeks Mart'taki boşluğunu kapadı. Kovid19 salgınına karşı küresel bazda başlayan
normalleşme süreci ile özellikle gelişmekte
olan ülke borsalarında artan risk iştahı
Borsa İstanbul'u yükseltmeye devam
ediyor. Hafta başından beri yükselişini
sürdüren ve dünde 109.200 seviyelerini
gören endeks 9 Mart tarihinde oluşan fiyat
boşluğunu doldurdu. Fiyat boşluğunu
dolduran ve direnç seviyesi üzerinde günü
kapatan endekste yükseliş hareketinin
bugünde devam ettiğini görebiliriz.
Haftanın dördüncü işlem gününde virüs
kaynaklı haber akışlarını ve ABD-Çin
geriliminin fiyatlamalar üzerindeki etkisini
takip etmeyi sürdüreceğiz.

Dirençler: 109.600 / 110.400 / 111.500
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Günün Gelişmeleri
Haziran ayı vadeli endeks 30 kontratı
haftanın üçüncü işlem gününü %2.64
yükselişle
128.525
seviyesinde
tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan kontrat gün içerisinde bu yükselişini sürdürerek
korumayı başardı. Kontratta yükselişin devam etmesi halinde 129.200 ve
130.000 direnç seviyeleri test edilebilir. Olası geri çekilmeler yaşanması
durumunda ise 127.500 ve 126.700 destek seviyeleri görülebilir.
Destekler: 127.500 / 126.700 / 125.800
Dirençler: 129.200 / 130.000 / 130.800

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 dördüncü 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 üçüncü işlem gününü %0.11
yükselişle
6.7679
seviyesinde
tamamladı.

Teknik Analiz:
Gün içerisinde 6.7250 seviyesine kadar geri çekilen kontrat günü artıda
kapatmayı başardı. Kontratta satış baskısının sürmesi ve geri çekilmenin devamı
hale 6.75 ve 6.7350 destek seviyeleri görülebilir. Tepki alımlarının devamı
halinde ise 6.78 ve 6.80 direnç seviyelerini takip edeceğiz.
Destekler: 6.7500 / 6.7350 / 6.7200
Dirençler: 6.7800 / 6.8000 / 6.8250

Dün açıklanan ve beklentilerin üzerinde
gelen enflasyon verisi sonrasında
kontratta yukarı yönlü hareket gördük.
Günün devamında ise ABD tarafında
açıklanan veriler takip edildi. Sırasıyla
ve piyasa beklentileri üzerinde gelen
ADP özel sektör tarım dışı istihdam, ISM
hizmet PMI ve fabrika siparişleri verileri
sonrasında
kontratta
yükselişin
hızlandığını
gördük.
Beklentileri
karşılayan ABD verileri ile küresel Dolar
endeksinde de toparlanma görülürken
ABD’de devam eden gösteriler ile ABDÇin arasındaki gerilime bağlı gelişmeler
doları zayıflatabilir.
Haftanın dördüncü işlem gününde ve
haftanın
geri
kalanında
gözler
ekonomilerin
yeniden
açılma
programlarında ve açıklanacak verilerde
olacak.
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Günün Gelişmeleri:
Haziran ayı vadeli Altın kontratı, haftanın
üçüncü işlem gününü %2.28 düşüşle 1702
seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne düşüşle başlayan ve gün içerisinde de değer kaybı devam eden kontrat
günü ekside noktaladı. Kontratta geri çekilmenin sürmesi halinde 1695 ve
1687 destek seviyeleri test edilebilir. Dün yaşanılan sert geri çekilme
sonrasında tepki alımları görülmesi durumunda ise 1708 ve 1712 diranç
seviyelerini takip edeceğiz.
Destekler: 1695 / 1687 / 1675
Dirençler: 1708 / 1712 / 1720

Geçtiğimiz devam eden ABD-Çin gerginliğine
ek olarak, protestoların ve Dolar çevresindeki
satış baskısının Ons Altın'ın yükselişinde
destek oluşturduğu gözlemlemiştik. Bu
haftanın ilk iki işlem gününde de yükselişe
devam eden kontratın dün ise beklentilerin
üzerinde açıklanan ABD verileri sonrasında
sert geri çekildiğini gördük. ABD ve Çin
arasında devam eden gerilim ve ABD'deki
geniş çaplı protestolara bağlı olarak
artabilecek güvenli varlık talebi Ons Altın'a
destek sağlamaya devam edebilir. Bugün
ABD’de açıklanacak olan İşsizlik Haklarından
Yararlanma Başvuruları verisi ile kontratta
oynaklığın artığını görebiliriz.
Haftanın dördüncü işlem gününde ABD-Çin
gerilimi ile ekonomilerin açılması arasında
hangi tarafın ağır basacağına dair
fiyatlamaların etkilerini takip edeceğiz.
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DGKLB: 2020 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarında 7.4 milyon TL net zarar açıkladı.
YONGA payında 04/06/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "Emir Toplama Aşamalarında Denge Bilgisi Yayınının
Kısıtlanması" şeklindeki önleyici tedbir uygulanacaktır. Tedbirin uygulanacağı son tarih 03/09/2020'dir.
AVOD payında 04/06/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağı"na ilave olarak "Kredili İşlem
Yasağı" ve "Brüt Takas" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 03/07/2020'dir.
YAPRK paylarında 04/06/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 18/06/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna)
kadar brüt takas uygulanacaktır.
TSPOR: UEFA, Trabzonspor'u Avrupa'dan bir yıl men etti.
DGKLB: 2020 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarında 18 milyon TL net kar açıkladı.

