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16 Haziran 2020

BORSA İSTANBUL YURTDIŞINA GÖRE POZİTİF AYRIŞMAYA DEVAM EDİYOR
Geçtiğimiz hafta Fed'in Haziran toplantısının ardından açıklamalarını takip ettiğimiz Fed Başkanı Powell, finansal istikrarı korumak için
tüm araçları kullanmaya kararlı olduklarını söylemişti. Powell'in açıklamaları sonrasında uluslararası hisse senetleri piyasalarda başlayan
satış dalgasının bu hafta da devam ettiği görülüyor. ABD ve Asya piyasalarında derinleşen satışlara rağmen haftaya sınırlı
diyebileceğimiz bir düşüşle başlayan BIST 100 endeksi gün içerisinde 110.000 seviyesinin üzerine çıktı.
Fed Başkanı Powell bugün ve yarın Kongre'de kanun yapıcılara konuşacak ve onların sorularını yanıtlayacak. Powell'ın kanun
koyuculara yapacağı konuşmada vereceği mesajların, politika yapıcıların 10 Haziran'da gösterge faizi sıfır seviyesinde tutma kararı aldığı
ve bu seviyenin 2022 yılında da korunacağının işaretini verdiği toplantı sonrası düzenlediği basın toplantısında yaptığı kötümser
değerlendirmeyi büyük ölçüde tekrarlaması bekleniyor.
Öte yandan Fed, şirket tahvili almaya başlayacağını açıkladı. Fed'den yapılan açıklamada, bankanın İkincil Piyasa Kurumsal Kredi Tesisi
(SMCCF) kapsamında, piyasa likiditesi ve büyük işverenler için kredi mevcudiyetini desteklemek amacıyla şirket tahvili alacağı
kaydedildi. Fed ayrıca bankalara küçük ve orta boy işletmelere kredi sağlayan program başlamalarını önerdi. Boston Fed, internet
sitesinden yatığı açıklamada, ABD merkez bankası Fed'in, küçük ve orta boy işletmeler (KOBİ) için hazırladığı Ana Cadde Kredi
Programı'nı başlattığını ve bankaların bu yolla kredi vermeye başlamaları için teşvik ettiğini açıkladı.
İngiltere’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kapatılan perakende dükkanları dün yeniden açıldı. Ülkede 23
Mart’ta alınan tedbirler kapsamında kapatılan dükkanlar, hükümetin gevşeme adımları çerçevesinde bugün kapılarını müşterilerine açtı.
Sosyal mesafe kurallarına göre faaliyet gösteren ve müşteri sayısına tahdit getiren dükkanlar önünde uzun kuyruklar oluştu. Ülkede
bugün itibarıyla toplu taşımada ağzı ve burnu kapatma da zorunlu hale geldi. Kişisel korunma ekipmanı sıkıntısı çekilen İngiltere’de
hükümet, halkı ev yapımı maskeleri kullanmaya teşvik ediyor. Ülkede kafe ve restoranların açık hava alanlarının 4 Temmuz itibarıyla
açılması öngörülüyordu ancak bazı restoran ve kafelerin bugünden itibaren fiili olarak bu alanlarda hizmet vermeye başladığı görüldü.
Türkiye'nin, merkezi yönetim bütçesi gelirleri mayıs ayında 68,1 milyar lira, giderleri 85,4 milyar lira olarak kayıtlara geçti. Hazine ve
Maliye Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Buna göre, mayısta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre
yüzde 4,8 azalarak 68 milyar 145 milyon lira, bütçe giderleri ise yüzde 2,2 artarak 85 milyar 446 milyon lira oldu. Ocak-mayıs döneminde
ise bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 yükselerek 389 milyar 139 milyon lirayı, bütçe giderleri yüzde 15,7 artarak
479 milyar 219 milyon lirayı buldu.
Almanya hükümeti koronavirüs pandemisinden olumsuz etkilenen tüketici ve işletmelere yönelik teşvikleri fonlamak için bu yıl 218 milyar
euro borçlanacak. Konuya yakın kaynaklara göre Almanya hükümeti parlamentodan devasa teşvik programını fonlamaya yardımcı
olması için parlamentodan borçlanmanın 62 milyar euro (70 milyar dolar) artırılmasına ilişkin yetki isteyecek.

16 Haziran 2020
Günün Gelişmeleri:
XU100 endeksi haftanın ilk işlem gününü
%0.25 düşüşle 109.556 seviyesinde
tamamladı. 15.1 milyar TL işlem hacminin
gerçekleştiği günde bankacılık endeksi
%1.06 düşerken, sanayi endeksi ise %0.16
değer kaybetti.

Teknik Analiz:
Güne düşüşle başlayan endeks gün içerisinde artıya geçse de bu yükselişini
korumayı başaramadı ve günü ekside noktaladı. Endekste düşüşün devam
etmesi halinde 108.800 ve 107.500 destek seviyeleri test edilebilir. Olası yukarı
yönlü tepki alımlarında ise 110.200 ve 111.300 direnç seviyelerini takip
edeceğiz.
Destekler: 108.800 / 107.500 / 106.700
Dirençler: 110.200 / 111.300 / 112.000

Endeks yurtdışına göre pozitif ayrışmaya
devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Fed'in
Haziran
toplantısının
ardından
açıklamalarını takip ettiğimiz Fed Başkanı
Powell, finansal istikrarı korumak için tüm
araçları kullanmaya kararlı olduklarını
söylemişti.
Powell'in
açıklamaları
sonrasında uluslararası hisse senetleri
piyasalarda başlayan satış dalgasının bu
hafta da devam ettiği görülüyor. ABD ve
Asya piyasalarında derinleşen satışlara
rağmen haftaya sınırlı diyebileceğimiz bir
düşüşle başlayan BIST 100 endeksi gün
içerisinde 110.000 seviyesinin üzerine
çıktı.
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 %0.22
yükselişle
127.050
seviyesinde
tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne düşüşle başlayan kontrat gün içerisinde artıya geçerek günü artıda
kapatmayı başardı. Kayıplarını telafi ederek artıya geçen kontratta yükselişin
devam etmesi halinde 127.700 ve 128.400 direnç seviyelerini takip edeceğiz.
Kontratta satış baskısının yeniden artması durumunda ise 126.500 ve 125.800
destek seviyeleri test edilebilir.
Destekler: 126.500 / 125.800 / 125.200
Dirençler: 127.700 / 128.400 / 129.000

Geçtiğimiz hafta başında kar satışlarının
etkisiyle geri çekilen kontratta geri
çekilme sonrasında yukarı yönlü hareket
izlenmişti. Geçtiğimiz çarşamba günü Fed
başkanı Powell’in bankanın Haziran ayı
toplantısının ardından yaptığı açıklamalar
sonrasında yükselişini sürdüren kontrat
Perşembe günü ise küresel borsalardaki
satışlardan nasibini aldı ve günü eksiyle
noktaladı. Uluslararası hisse senetleri
piyasalarında başlayan satış dalgasının
bu hafta da devam ettiği görülürken
yaşanan
satışlara
rağmen
Borsa
İstanbul’da spot ve vadeli piyasalar pozitif
ayrışmayı sürdürüyor. Küresel borsalarda
satışların sona ermesi ile kontratta yukarı
yönlü hareketlerin hızlandığını görebiliriz.
Haftanın ikinci işlem gününde piyasalarda
oluşan fiyatlamaları yakından takip etmeyi
sürdüreceğiz.
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Günün Gelişmeleri:
Haziran ayı vadeli USDTRY kontratı
haftanın ilk işlem gününü %0.19
yükselişle
6.8840
seviyesinde
tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan kontrat gün içerisinde bu yükselişini korumayı
başardı. Kontratta yükselişin sürmesi halinde 6.90 ve 6.9150 direnç seviyeleri
test edilebilir. Olası geri çekilmeler yaşanması durumunda ise 6.8650 ve 6.85
destek seviyelerini takip edeceğiz.
Destekler: 6.8650 / 6.8500 / 6.8350
Dirençler: 6.9000 / 6.9150 / 6.9300

Geçtiğimiz hafta piyasalarda oluşan
beklentiye paralel açıklanan Fed faiz
kararı ve başkan Powell’in açıklamaları
ile önce geri çekilen dolar endeksinin
sonrasında ise yükselişe geçtiği takip
edilmişti.
Açıklamasında
finansal
istikrarı korumak, ekonomide güçlü
toparlanma için yapabileceğimiz her
şeyi yapmaya, tüm araçları kullanmaya
kararlı olduklarını vurgulayan Fed
Başkanı Powell, GSYH'daki düşüşün
büyük olasılıkla tarihin en keskin düşüşü
olacağını belirtti. Powell ayrıca bugün ve
yarın Kongre'de kanun yapıcılara
konuşacak
ve
onların
sorularını
yanıtlayacak.
Haftanın
ikinci
işlem
gününde
piyasalarda
oluşan
fiyatlamaları
yakından takip etmeyi sürdüreceğiz.
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Günün Gelişmeleri:
Haziran ayı vadeli Altın kontratı, haftanın ilk
işlem gününü %0.76 düşüşle 1723
seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne düşüşle başlayan ve gün içerisinde 1708 dolara kadar geri çekilen
kontrat günü eksiyle noktaladı. Kontratta geri çekilmenin sürmesi halinde
1717 ve 1705 destek seviyelerini takip edeceğiz. Olası yukarı yönlü
hareketler görmemiz durumunda ise 1735 ve 1743 direnç seviyeleri test
edilebilir.
Destekler: 1717 / 1705 / 1695
Dirençler: 1735 / 1743 / 1750

Geçtiğimiz işlem haftasında 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. Direnç seviyelerini
geçemeyerek kar satışlarına maruz kalan
kontratta haftanın ilk işlem gününde ise
satıcılı bir seyir hakimdi.
Haftanın ikinci işlem gününde piyasalarda
oluşan fiyatlamaları yakından takip etmeyi
sürdüreceğiz.
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SNKRN ve ATEKS paylarında 16/06/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağına" ilave
olarak "Kredili İşlem Yasağı" ve "Brüt Takas" önleyici tedbirleri uygulanacaktır. Tedbirin uygulanacağı son tarih
14/07/2020'dir.
LUKSK payında 16/06/2020 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 15/09/2020'dir.
BERA: Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde 341.600.0000-TL olan Çıkarılmış Sermayesinin tamamı nakden
karşılanmak suretiyle %100 (yüzdeyüz) oranında 341.600.000 (ÜçYüzKırkBirMilyonAltıYüzBin) Türk Lirası artırılarak
683.200.000,-(AltıYüzSeksenÜçMilyonİkiYüzBin) Türk Lirası'na çıkarılmasına karar verildi.

