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EKONOMİ YÖNETİMLERİ TOPARLANMA İÇİN TEMKİNLİ
Fed yetkililerinin ekonomik toparlanmaya dair endişeleri artıyor. 2 Fed yetkilisi geçen haftaki konuşmalarında koronavirüs pandemisi
sonrası ekonomik toparlanma konusunda endişelerini dile getirirken virüs kontrol altına alınmazsa işsizlik oranının daha da artacağı
uyarısı yaptı. ABD Merkez Bankası bu ayki toplantısında faizleri değiştirmezken virüs pandemisi nedeniyle ekonominin tamamen
toparlanmasının yıllar süreceğini vurgulamıştı. Ancak beklentiden iyi gelen ekonomik veriler, tahminlerden daha düşük gelen işsizlik
rakamları ve Mayıs ayı perakende sarışlar verileri ekonominin hızlıca toparlandığına dair umutları artırdı. Fed yetkilileri ise bu görüşte
değil...Boston Fed Başkanı Eric Rosengren ekonominin yeniden açılmasıyla vaka artışının karantina süresini daha da uzatacağını, bunun
da tüketim ve yatırımın azalması, işsizliğin yükselmesi anlamına geleceğini belirtti. Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari de CBS
News'teki mülakatında ekonomide toparlanma sürecinin düşündüğünden daha uzun zaman sonra gerçekleşebileceğini söyledi. Kashkari
işsizlik rakamlarında son pozitif trendin tersine dönebileceği konusunda da uyardı ve "benim baz senaryom muhtemelen bu sonbaharda
virüste ikinci dalgayı yaşayacağımız yönünde. Eğer ikinci dalga olursa işsizlik de yeniden yükselecektir" ifadesini kullandı.
Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomik sonuçlarıyla mücadeleye yönelik hazırlanan
kurtarma programı ve birliğin gelecekteki bütçesine ilişkin konularda uzlaşı sağlayamadı. AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB
Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, salgın nedeniyle video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen AB Liderler Zirvesi bitiminde
basın toplantısı düzenledi. AB üyesi 27 ülke liderlinin katıldığı toplantıda, Kovid-19'un ekonomik etkilerine karşı hazırlanan kurtarma
programı ile AB’nin 2021-2027 yıllarına yönelik bütçesinin ele alındığını belirten Michel, "Bu konular ilk defa liderler seviyesinde
görüşüldü. Farklı yaklaşımlar olumlu biçimde ele alındı. Zorlukları hafife almamalıyız. Şimdi bu konularda müzakere aşamasına geçtik."
ifadelerini kullandı.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, ABD'nin kredi notunu "Aaa" ve not görünümünü "durağan" olarak teyit etti.
Moody's'ten yapılan açıklamada, ABD'nin istisnai ekonomik gücü, kurumsal sağlamlığının yüksek olması, dolar ile ABD tahvil piyasasının
küresel finansal sistemdeki benzersiz ve merkezi rolünün mevcut kredi notunu desteklediği bildirildi. Açıklamada, ABD'nin kredi notunun
"Aaa" ve not görünümünün "durağan" olarak teyit edildiği belirtildi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ABD ekonomisi için benzeri
görülmemiş zorluklara neden olduğuna işaret edilen açıklamada, salgının hükümetin mali pozisyonunun bozulma hızını artırdığı ifade
edildi.
TCMB'den zorunlu karşılık düzenlemesinde değişiklik. Değişiklikle, kredi talebini karşılamada bankalara esneklik sağlamak amacıyla,
yıllık reel kredi büyüme oranı yüzde 15’in üzerinde olan bankaların zorunlu karşılık teşviklerinden faydalanabilmeleri için sağlamaları
gereken uyarlanmış reel kredi büyüme oranının yüzde 15’ten küçük olma koşulunun, yıl sonuna kadar geçici bir süre için
uygulanmamasına karar verildi.
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Günün Gelişmeleri:
XU100 endeksi haftanın son işlem gününü
%0.99 yükselişle 113.612 seviyesinde
tamamladı. 28.5 milyar TL işlem hacminin
gerçekleştiği günde bankacılık endeksi
%3.22 yükselirken, sanayi endeksi ise
%0.04 değer kaybetti.

Teknik Analiz:
Güne düşüşle başlayan ve gün içerisinde 114.300 seviyelerine kadar yükselen
endeks günü artıda kapattı. Haftanın ilk işlem gününde endeksteki yükselişin
sürmesi halinde 114.200 ve 115.000 direnç seviyelerini takip edeceğiz.
Endekste olası geri çekilmeler durumunda ise 112.500 ve 111.800 destek
seviyeleri test edilebilir.
Destekler: 112.500 / 111.800 / 111.000

Geçtiğimiz hafta yurt dışı borsalardaki sert
satışlara eşlik etmeyerek pozitif ayrıştığını
gördüğümüz BIST 100 endeksi, 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 endeks haftanın son iki
işlem gününde ise yükseliş trendini
sürdürdü. Son yaşadığı yükselişle korona
virüs ile alakalı olarak düşüşe başladığı
seviyelere gelen endekste yükselişin bu
haftada da devam ettiğini görebiliriz.
Haftanın ilk işlem gününde piyasalarda
oluşan fiyatlamaları yakından takip etmeyi
sürdüreceğiz.

Dirençler: 114.200 / 115.000 / 116.200
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Günün Gelişmeleri
Haziran ayı vadeli endeks 30 kontratı
haftanın son işlem gününü %1.29
yükselişle
133.300
seviyesinde
tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan kontrat gün içerisinde bu yükselişini korumayı
başardı. Haftanın ilk işlem gününde kontratta yükselişin sürmesi halinde
133.800 ve 134.500 direnç seviyelerini takip edeceğiz. Kontratta geçtiğimiz
haftakine benzer olası geri çekilmeler yaşanması durumunda ise 132.700 ve
132.000 destek seviyeleri test edilebilir.
Destekler: 132.700 / 132.000 / 129.500
Dirençler: 133.800 / 134.500 / 135.200

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 ilk işlem gününde piyasalarda
oluşan fiyatlamaları yakından takip
etmeyi sürdüreceğiz.
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Günün Gelişmeleri:
Haziran ayı vadeli USDTRY kontratı
haftanın son işlem gününü %0.38
düşüşle 6.8535 seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan kontrat gün içerisinde bu yükselişini korumayı
başardı. Kontratta yükselişin sürmesi halinde 6.8750 ve 6.90 direnç seviyeleri
test edilebilir. Olası geri çekilmeler yaşanması durumunda ise 6.8350 ve 6.82
destek seviyelerini takip edeceğiz.
Destekler: 6.8350 / 6.8200 / 6.8000
Dirençler: 6.8750 / 6.9000 / 6.9150

Doların küresel bazda değer kaybı
geçtiğimiz hafta FED başkanı Powell’in
açıklamaları sonrasında yerini yükselişe
bıraktı. Dolarda küresel bazda yaşanan
yükseliş ile kontratta da yukarı yönlü
hareket gördük. Öte yandan Fed
yetkililerinin ekonomik toparlanmaya
dair endişeleri de artıyor. 2 Fed yetkilisi
geçen
haftaki
konuşmalarında
koronavirüs
pandemisi
sonrası
ekonomik
toparlanma
konusunda
endişelerini dile getirirken virüs kontrol
altına alınmazsa işsizlik oranının daha
da artacağı uyarısı yaptı. ABD Merkez
Bankası bu ayki toplantısında faizleri
değiştirmezken
virüs
pandemisi
nedeniyle
ekonominin
tamamen
toparlanmasının
yıllar
süreceğini
vurgulamıştı.
Haftanın ilk işlem gününde piyasalarda
oluşan fiyatlamaları yakından takip
etmeyi sürdüreceğiz.
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Günün Gelişmeleri:
Haziran ayı vadeli Altın kontratı, haftanın son
işlem gününü %0.98 yükselişle 1743
seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan ve gün içerisinde 1745 dolara kadar yükselen
kontrat günü artıda noktaladı. Kontratta yükselişin sürmesi halinde 1750 ve
1765 direnç seviyeleri test edilebilir. Olası geri çekilmeler yaşanması
durumunda ise 1735 ve 1728 destek seviyelerini takip edeceğiz.
Destekler: 1735 / 1728 / 1720
Dirençler: 1750 / 1765 / 1772

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. 2 Fed yetkilisi geçen haftaki
konuşmalarında koronavirüs pandemisi
sonrası ekonomik toparlanma konusunda
endişelerini dile getirirken virüs kontrol altına
alınmazsa işsizlik oranının daha da artacağı
uyarısı yaptı.
Haftanın ilk işlem gününde piyasalarda
oluşan fiyatlamaları yakından takip etmeyi
sürdüreceğiz.
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SELGD: 2020 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarında 125 bin TL net kar açıkladı.
BAGFS, DOCO, GSDHO ve OYAKC payları 01/07/2020 tarihinden itibaren BIST 100 endeksine dahil edilecekken
ANHYT, ECZYT, RYGYO ve SARKY payları ise BIST 100 endeksinden çıkarılacaktır.
MGROS payları 01/07/2020 tarihinden itibaren BIST 30 endeksine dahil edilecekken TOASO payları ise BIST 30
endeksinden çıkarılacaktır.

