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SALGINA İLİŞKİN ENDİŞELER DEVAM EDİYOR
Avrupa Borsaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin artan endişelerin ve Almanya'dan gelen zayıf verilerin etkisiyle günü
düşüşle tamamladı. Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,61 azalarak 368,96 puandan kapandı. Fransa'da CAC 40
endeksi yüzde 0,74 azalarak 5.043,73 puana geriledi. Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,92 düşüşle 12,616,80 seviyesinden kapandı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 1,53'luk düşüşle 6.189,90 seviyesinden tamamladı. İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde
0,10 değer kaybederek 20.012,68 puana geriledi.
ABD'de Başkan Donald Trump yönetimi, Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) resmi olarak çekildiğine dair Kongre'ye bildirim yolladı. New
Jersey Senatörü ve Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez, Twitter'dan yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid19) salgınının hala devam ettiğini belirterek, "Bir pandeminin ortasında Kongre, Başkan Donald Trump'tan, ABD'nin DSÖ'den resmi
olarak çekilmesine ilişkin bildirim aldı." ifadesini kullandı. Menendez, Trump yönetiminin bu adımının, Amerikan yönetimini "hasta ve
yalnız" bırakacağını kaydetti. Öte yandan, Amerikan basınına konuşan ve adı açıklanmayan bir Beyaz Saray yetkilisi de resmi çekilmenin
pazartesi gününden itibaren yürürlükte olacağını ve resmi bildirimin Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e iletildiğini
aktardı.
Atlanta Fed Başkanı Bostic, ABD'de ekonomik toparlanmanın yatay hale geldiğine ilişkin işaretler olduğunu söyledi. Atlanta Fed Başkanı
Raphael Bostic, dünyanın en büyük ekonomisi ABD'de toparlanmanın, ülkenin güney ve batısındaki bazı büyük eyaletlerde koronavirüs
vakalarında görülen artışlardan dolayı yavaşlama tehlikesi ile karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu. Bostic, Financial Times'a verdiği
mülakatta, yüksek frekans verilerinin, hem işletme açılışları hem de mobilite anlamında, ekonomik faaliyetin "yatay hale gelmekte
olduğunu" gösterdiğini kaydetti. Sorumlu olduğu bölge Florida dahil koronavirüsten en fazla darbe alan bazı yerleri kapsayan Bostic,
"Tanık olduğumuz birkaç şey var ve bunlardan bazıları sorunlu ve bu durum toparlanmanın düşünüldüğünden biraz daha engebeli
olacağını işaret ediyor," dedi.
Avrupa Birliği, Euro Bölgesi için 2020 yılına ilişkin resmi küçülme tahminini düşürdü. Avrupa Birliği'nin (AB) icracı organına göre Euro
Bölgesi ekonomisi bu yıl daha önce beklenenden daha sert küçülecek. Koronavirüs kısıtlamalarının yavaş gevşetilmesinden dolayı
toparlanma daha uzun sürecek. Varlıklı ve yoksul ülkeler arasındaki ayrışma iki ay önce tahmin edilenden bile daha yüksek olurken
yetkililer pandeminin etkisine dair bugüne kadarki en kesin uyarıyı yaptı. Öte yandan Almanya'da sanayi üretimi Mayıs'ta yıllık yüzde 7.8
arttı, yıllık yüzde 19.3 azaldı. Her iki veri de beklenenden düşük geldi. Federal İstatistik Ofisi tarafından yayınlanan verilere göre
Almanya'da sanayi üretimi Mayıs'ta bir önceki aya göre yüzde 7.8 artarak yüzde 11.1'lik artış beklentisinin altında kaldı.
Çin'in döviz rezervi Haziran ayı sonu itibarıyla 3.11 trilyon dolar oldu. Çin Merkez Bankası (PBOC) verilerine göre Çin'in Döviz rezervi
Haziran ayının sonunda 3.1123 trilyon dolar oldu. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisinin altın rezervi 108.29 milyar dolardan 110.76
milyar dolara tırmandı. Altın rezervinin miktarı Mayıs sonundaki 62.64 milyon troy onsa göre değişiklik göstermedi.

8 Temmuz 2020
Günün Gelişmeleri:
XU100 endeksi haftanın ikinci işlem
gününü
%0.72
yükselişle
119.339
seviyesinde tamamladı. 35 milyar TL işlem
hacminin gerçekleştiği günde bankacılık
endeksi %0.90 düşerken, sanayi endeksi
ise %0.86 değer kazandı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan ve gün içerisinde 119.750 seviyesine kadar
yaklaşan endeks günü artıda kapattı. Endekste yükselişin sürmesi halinde
119.700 ve 120.200 direnç seviyeleri test edilebilir. Kar satışlarına bağlı
olarak olası geri çekilmeler görmemiz durumunda ise 118.800 ve 117.700
destek seviyelerini takip edeceğiz.
Destekler: 118.800 / 117.700 / 116.800
Dirençler: 119.700 / 120.200 / 121.000

Endeksin yükselişine robot freni. Haftaya
hem ABD vadelileri hem de Asya
piyasalarındaki pozitif görünüme eşlik
ederek yükselişle başlayan BIST 100
endeksi yükselişini gün boyunca sürdürdü
ve günü yüzde 2'nin üzerinde artıda
noktaladı. Yükselişe dünde devam ettiğini
gördüğümüz endeks öğlen gelen ani satış
dalgası ile 1500 puan değer kaybetti.
Yabancı menşeli bir aracı kurumun
kullandığı robotların neden olduğu bu sert
satış
dalgası
sonrasında
endeks
kayıplarını geri almayı başardı ve günü
artıda noktaladı.
Haftanın
üçüncü
işlem
gününde
piyasalarda oluşan fiyatlamaları yakından
takip etmeyi sürdüreceğiz.
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Günün Gelişmeleri
Ağustos ayı vadeli endeks 30 kontratı
haftanın ikinci işlem gününü %0.04
düşüşle 135.625 seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan kontrat gün içerisinde dalgalı bir seyir izledi ve günü
açılış seviyesine oldukça yakın kapadı. Kontratta yükseliş trendinin sürmesi
halinde 136.000 ve 137.200 direnç seviyelerini takip edeceğiz. Kontratta
geçtiğimiz haftakine benzer olası geri çekilmeler yaşanması durumunda ise
135.200 ve 134.500 destek seviyeleri test edilebilir.
Destekler: 135.200 / 134.500 / 133.800
Dirençler: 136.500 / 137.200 / 138.000

Dünyanın
en
büyük
endeks
sağlayıcılarından biri olan MSCI'nın
Türkiye'yi
gelişmekte olan
ülkeler
endeksinden çıkarıp bir alt endekse
alabileceğini açıklaması sonrasında sert
geri çekildiğini gördüğümüz kontrat
sonrasında ise kayıplarını telafi etmeyi
başarmıştı. Geçtiğimiz hafta içerisinde ise
MSCI'nın
açıklamaları
sonrasında
hareket geçen SPK’nın 1 Temmuz
itibariyle açığa satış yasağını BIST 30
endeksinde yer alan hisseler için
kaldırması kontratta yeni bir satış
dalgasına neden oldu. Yaşanan geri
çekilme sonrasında önce tepki alımları
gördüğümüz kontrat haftanın ilk iki işlem
gününde ise küresel piyasalardaki alım
trendi ile yükselişini sürdürdü.
Haftanın
üçüncü
işlem
gününde
piyasalarda oluşan fiyatlamaları yakından
takip etmeyi sürdüreceğiz.
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Günün Gelişmeleri:
Temmuz ayı vadeli USDTRY kontratı
haftanın ikinci işlem gününü %0.14
düşüşle 6.9018 seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne düşüşle başlayan kontrat gün içerisinde yatay bir seyir izledi ve günü azda
olsa ekside noktaladı. Kontratta yukarı yönlü hareketler olması durumunda
6.9250 ve 6.95 direnç seviyelerini takip edeceğiz. Olası geri çekilmeler
yaşanması durumunda ise 6.90 ve 6.8850 destek seviyeleri söz konusu.
Destekler: 6.8950 / 6.8850 / 6.8650
Dirençler: 6.9250 / 6.9500 / 6.9650

Geçtiğimiz Cuma günü ABD piyasaları
kurtuluş günü nedeniyle kapalı iken
Haziran ayı ortasından beri yatay bantta
hareket eden dolar/TL kuru yatay
bandını yukarı yönlü kırdı. Bankalar
arası döviz piyasasında oluşan hatalı
fiyatlama
sonucunda
algoritmik
işlemlerin harekete geçmesi ile birlikte
ağustos vadeli kontratlarda Dolar/TL
fiyatı 6.96 TL'den 7.6576 TL'ye fırladı.
Kısa süreli yaşanan bu gelişme
sonrasında normal fiyatlamasına dönen
kontrat günün devamında ise yatay
bandını yukarı yönlü genişletti. Veri
takvimi açısından sakin olan haftanın ilk
iki işlem gününde yatay hareketini
sürdüren kontratta hareketli ortalamalar
fiyatlamaları desteklemeyi sürdürüyor.
Haftanın üçüncü işlem gününde
piyasalarda
oluşan
fiyatlamaları
yakından takip etmeyi sürdüreceğiz.

8 Temmuz 2020
Günün Gelişmeleri:
Ağustos ayı vadeli Altın kontratı, haftanın
ikinci işlem gününü %0.52 yükselişle 1798
seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yatay başlayan ve gün içerisinde 1801 dolara kadar yükselen kontrat
günü artıda noktaladı. Kontratta yükselişin sürmesi halinde 1805 ve 1812
direnç seviyelerini takip edeceğiz. Olası aşağı yönlü hareketler görmemiz
durumunda ise 1795 ve 1787 destek seviyeleri test edilebilir.
Destekler: 1795 / 1787 / 1778
Dirençler: 1805 / 1812 / 1820

Geçtiğimiz hafta açıklanan ABD verileri
Ons'u aşağı yönlü baskılarken Perşembe
günü açıklanan ABD'de tarım dışı istihdamı
Haziran'da 4.8 milyonla tahminlerin çok
üzerinde artarken işsizlik oranı yüzde 11.1'e
geriledi. Piyasadaki genel beklenti istihdamın
3 milyon artması, işsizlik oranının yüzde
12.5'e gerilemesi yönündeydi. Önceki iki ayın
verisi toplam 90 bin yukarı yönlü revize edildi.
İşgücüne katılımı oranı ise yüzde 60.8'den
yüzde 61.5'e yükseldi. Beklentilerin üzerinde
açıklanan ABD verileri ile geri çekilen kontrat
sonrasında gelen tepki alımları ile kayıplarını
telaf etmeyi başardı. Veri takvimi açısından
sakin olan haftanın ilk iki işlem gününde
Altın’ın yükseliş trendine devam ettiğini
gördük.
Haftanın üçüncü işlem gününde piyasalarda
oluşan fiyatlamaları yakından takip etmeyi
sürdüreceğiz.

8 Temmuz 2020

VKFYO payında 08/07/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağı"na ilave olarak "Kredili
İşlem Yasağı" ve "Brüt Takas" önleyici tedbirleri uygulanacaktır. Tedbirin uygulanacağı son tarih 07/08/2020'dir.
MRGYO payında 08/07/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağı"na ilave olarak "Kredili
İşlem Yasağı" ve "Brüt Takas" önleyici tedbirleri uygulanacaktır. Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 07/10/2020 'dir.
ENKAI: Şirketimiz, JSC Tatenergo ile Tataristan'da inşa edilecek 858MW kapasiteli doğalgaz kombine çevrim
santralinin anahtar teslimi olarak yapımı için bir sözleşme imzalamıştır. Sözleşme bedeli 25,6 milyar Ruble olup
santralin 2023 Aralik ayında faaliyete geçmesi beklenmektedir.

