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ENDEKS DÜZELTME HAREKETİNİ YAPACAK MI?
Borsa İstanbul 100 endeksinin gelmiş geçmiş en uzun yükseliş serisi on dördüncü gününde sona erdi. Mayıs ayının ortalarında 99.000
seviyelerinde başladığı yükselişle 111.000 seviyesinin üzerini test eden endeks, seansın son bölümünde gelen satışlarla günü yüzde
0,35 değer kaybıyla 109.637 puandan kapattı. Yeni günde endeksin piyasada oluşan beklenti gibi geri çekilip çekilmediğini izleyeceğiz.
Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Lagarde, AMB'nin yetkisindeki tüm uygun araçları kullanacağını kaydetti. Avrupa Merkez
Bankası (AMB) Başkanı Christine Lagarde, AMB'nin koronavirüsün etkileri ile mücadele için aldığı son tedbirlerin, kurumun fiyat istikrarı
amacına yönelik "şiddetli riskler" ortamında makul olduğunu söyledi. Lagarde, Pazartesi günü Avrupa Parlamentosu'nda kanun
koyuculara yaptığı sanal konuşmada, varlık alımlarını artırmanın net etkilerinin, pandeminin neden olduğu süregelen sorunlar dikkate
alındığında "aşırı olumlu" olduğunu belirtti. AMB geçen hafta, koronavirüsün olumsuz etkilerine yönelik tepkilerini güçlendirdi ve acil tahvil
alım programını 600 milyar euro (678 milyar dolar) artırarak 1.35 trilyon euroya çıkardı. AMB Euro Bölgesi ekonomisinin bu yıl yüzde 8.7
küçülmesini ve enflasyonun önümüzdeki yıllarda yüzde 2 hedefinin oldukça altında kalmasını bekliyor.
ABD'de "George Floyd" protestoları 14. Gününe girdi. Minneapolis’te polisler tarafından gözaltına alınırken bir polisin uzun süre ensesine
diziyle basması sonucu hayatını kaybetmesi, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti ve ırkçılık tartışmalarını tekrar alevlendirmişti. Polis
reformu seslerinin yükseldiği protestoların barışçıl geçmesi nedeniyle birçok kentte sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. New York'un çeşitli
yerlerinde düzenlenen protestolarda, bir grup gösterici de Trump Tower önünde, ''Oy ver, Trump'tan kurtul'' sloganları atarken ABD
Başkanı Donald Trump ise 10 gündür protestoların devam ettiği Washington'da ulusal muhafızların geri çekilmesi talimatı verdi.
Suudi Arabistan, OPEC + koalisyonunun kısıntılarına ek olarak yaptığı gönüllü üretim kısıntısını bu ayın bitiminde sonlandırıyor. Suudi
Arabistan'ın, OPEC + koalisyonunun arz kısıntılarına ek olarak, gönüllü ekstra petrol üretim kısıntısının, planlandığı üzere bu ayın
sonunda durdurulacak. Ham petrol fiyatları bu haberin ardından düştü. Bu karar, Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Selman'ın güçlü
talebin açık bir göstergesi olarak tanımladığı, Krallık'ın resmi petrol satış fiyatlarında gerçekleştirdiği büyük çaplı artışın ardından geldi.
Haziran ayındaki ilave üretim kısıntısı, ülkenin İran Körfezi'ndeki en yakın müttefiklerinin de katkısıyla günlük yaklaşık 1.2 milyon varil
düzeyinde. Bu miktarla birlikte, kartel'in koronavirüsün etkilerini dengelemek için piyasadan çektiği miktar günlük 11 milyon varil civarına
çıkıyor.
Mayıs’ta enflasyon tahminleri aşınca, Aktif Rasyosu tutturma peşinde olan bankaların değişken faizli tahvillere olan ilgisi arttı. TÜFE’ye
endeksli tahvillerin ek getirisi ikincil piyasada negatife döndü. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) bankaların
kaynaklarını daha verimli kullanmaları amacıyla uygulamaya aldığı Aktif Rasyosu (AR), enflasyon görünümünde önemli değişiklik
olmamasına rağmen, özellikle kısa vadeli faizlerde sert düşüşe neden oldu.
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Günün Gelişmeleri:
XU100 endeksi haftanın ilk işlem gününü
%0.35 düşüşle 109.637 seviyesinde
tamamladı. 13 milyar TL işlem hacminin
gerçekleştiği günde bankacılık endeksi
%0.34 düşerken, sanayi endeksi ise %0.19
değer kazandı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan endeks gün içerisinde bu yükselişini korumayı
başaramadı. Endekste günün son kısmında başlayan satış dalgasının bugünde
sürmesi halinde 108.800 ve 107.500 destek seviyelerini takip edeceğiz. Olası
tepki alımları ile yükseliş görmemiz durumunda ise 110.200 ve 111.300 direnç
seviyeleri söz konusu.
Destekler: 108.800 / 107.500 / 106.700
Dirençler: 110.200 / 111.300 / 112.00

XU100 endeksinin gelmiş geçmiş en uzun
yükseliş serisi on dördüncü gününde sona
erdi. Mayıs ayının ortalarında 99.000
seviyelerinde başladığı yükselişle 111.000
seviyesinin üzerini test eden endeks,
seansın son bölümünde gelen satışlarla
günü yüzde 0,35 değer kaybıyla 109.637
puandan kapattı. Yeni günde endeksin
piyasada oluşan beklenti gibi geri çekilip
çekilmediğini izleyeceğiz. Öte yandan
küresel çapta ekonomilerin yeniden açılma
konusunda hamlelerine devam etmesi,
korona virüs salgını konusunda vaka
sayılarındaki düşüşle azalan endişeler ile
hisse senetlerine yönelimin devam
etmesini bekliyoruz.
Haftanın ikinci işlem gününde piyasalarda
oluşan fiyatlamaları yakından takip etmeyi
sürdüreceğiz.
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Günün Gelişmeleri
Haziran ayı vadeli endeks 30 kontratı
haftanın ilk işlem gününü %0.74 düşüşle
128.000 seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne düşüşle başlayan kontrat gün içerisinde artıya geçse de bu yükselişini
korumayı başaramadı ve günü ekside noktaladı. Kontratta düşüşün devam
etmesi halinde 127.500 ve 122.800 destek seviyeleri test edilebilir. Olası yukarı
yönlü tepki alımlarında ise 128.700 ve 129.400 direnç seviyelerini takip
edeceğiz.
Destekler: 127.500 / 126.800 / 126.200
Dirençler: 128.700 / 129.400 / 130.00

Haftanın son işlem gününe beklendiği
şekilde yükselişle başlayan kontrat günün
devamında süren olumlu algıyla birlikte
yukarı yönlü eğilimini sürdürmüştü. Bugün
ise kontratta kar satışlarına bağlı olarak
geri çekilme gördük. Dünya’nın birçok
ülkesinde ekonomilerin tekrar açılması,
sosyal hayat kısıtlamalarının gevşetilmesi
ve virüs salgını konusunda oluşan
iyimserlik riskli varlıklara olan ilgiyi canlı
tutmaya devam etti. ABD ile Çin
arasındaki gelişmelerinin fiyatlamalara
etki etmediği gözlemlenirken Avrupa
Bölgesi’nde
de
Avrupa
Birliği
Komisyonu’nun açıkladığı destek paketi
vb.
destek
hamlelerinin
gelmesi
yükselişleri desteklemeye devam ediyor.
Haftanın ikinci 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 ilk işlem gününü %0.12
yükselişle
6.8209
seviyesinde
tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan kontrat gün içerisinde bu yükselişini devam ettirmeyi
başardı. Kontratta yükselişin sürmesi halinde 6,8350 ve 6,85 direnç seviyeleri
test edilebilir. Olası geri çekilmeler görmemiz durumunda ise 6,80 ve 6,7850
destek seviyelerini takip edeceğiz.
Destekler: 6.8000 / 6.7850 / 6.7700
Dirençler: 6.8350 / 6.8500 / 6.8700

Güvenli varlık talebinin küresel ölçekte
azalmasıyla 96,50 seviyelerine kadar
geri çekilen dolar endeksinin, geçtiğimiz
hafta beklentilerin üzerinde olumlu gelen
ABD verileri ile birlikte yükselişe
geçtiğini görüyoruz. Geçtiğimiz hafta
Hazine ve Maliye Bakanı Berat
Albayrak'ın Swap konusunda yaptığı
"Merkez Bankası çok yoğun teknik
çalışmalar yürütüyor" açıklamaları ile
6,7250 TL'ye geri çekilen kontrat doların
küresel bazda değer kazanması ile
kademeli olarak yükselmeye devam
ediyor.
Haftanın
ikinci
işlem
gününde
ekonomilerin
yeniden
açılma
programları
ek
olarak
ABD-Çin
geriliminin piyasalara olan etkilerini
yakından takip etmeyi sürdüreceğiz.
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Günün Gelişmeleri:
Haziran ayı vadeli Altın kontratı, haftanın ilk
işlem gününü %0.49 yükselişle 1694
seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Geçtiğimiz haftanın son işlem günü sert satışa maruz kalan kontrat günü
artıyla noktaladı. Kontartta satış baskısını devam etmesi ve geri çekilmenin
sürmasi halinde 1687 ve 1675 destek seviyeleri test edilebilir. Olası tepki
alımları ile yukarı yönlü ataklar görülmesi durumunda ise 1705 ve 1712 direnç
seviyelerini takip edeceğiz.
Destekler: 1687 / 1675 / 1666
Dirençler: 1705 / 1712 / 1720

Geçtiğimiz hafta beklentilerin üzerinde
açıklanan ABD verilerine ek olarak artan risk
iştahı ile Ons Altın’da ve kontratta geri
çekilme gördük. Son olarak geçtiğimiz Cuma
günü açıklanan ABD tarım dışı istihdam
verisi negatif beklentiye rağmen +2.5 milyon
açıklandı. Aynı gün açıklanan işsizlik oranı
yüzde 14.7'den yüzde 13.3'e geriledi. Yeni
işlem haftasın veri takvimi açısında oldukça
sakin iken ABD ile Çin arasında devam eden
gerilim ve ABD'deki geniş çaplı protestolara
bağlı olarak artabilecek güvenli varlık talebi
Ons Altın'ı yukarı yönlü destekleyebilir.
Yeni işlem haftasında ABD-Çin gerilimi ile
ekonomilerin açılması arasında hangi tarafın
ağır basacağına dair fiyatlamaların etkilerini
takip edeceğiz. Kısa vadede Altın’da
düzeltme eğilimi devam edebilir fakat ABDÇin arasında artacak tansiyon güvenli
varlıklara olan ilgiyi canlı tutabilecektir.
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BERA: 2020 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarında 7.6 milyon TL net kar açıkladı.
KRGYO ve GEREL paylarında 09/06/2020 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
08/07/2020'dir.
FORMT payının piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle FORMT payında 09/06/2020 tarihinden itibaren 3 ay
süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağı"na ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "Tek Fiyat İşlem Yöntemi"
önleyici tedbirleri uygulanacaktır. Tedbirin uygulanacağı son tarih 08/09/2020'dir.
GUBRF: 2020 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarında 70 milyon TL net kar açıkladı.
KARTN: 2020 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarında 20 milyon TL net kar açıkladı.

