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ABD-ÇİN GERİLİMİNDEKİ ARTIŞ DİKKATE ALINMAYA BAŞLIYOR mu?
Dün küresel ölçekte riskli varlıklar virüs etkisinin azalması, ekonomilerin açılmasından destek bularak alım yönlü hareketlerle güne
başlamıştı. Günün devamında Trump’ın dezenformasyonun yayılmasının önüne geçmek gerekçesiyle twitter başta olmak üzere bazı
sosyal medya platformlarına yönelik kapatma tehdidinin ardından dün bu kararnameyi imzaladığı haberi geldi. Trump, "Kararnameyle
sosyal medya şirketleri artık sorumluluktan muaf olmayacak. Bugün ifade özgürlüğünü en büyük tehlikelerden birinden korumak için
buradayız" dedi. Bu gelişmeyle birlikte ABD-Çin arasındaki gerilimin karşılıklı gelen açıklamalarla artarak devam etmesi sonucu ABD
endekslerinde aşağı yönlü hareketlerin yaşandığı gözlendi. Bu düşüşte sosyal medya ile ilgili karar sonrası Facebook hisselerindeki
düşüş ön plana çıktı. ABD Çin’e yönelik hamleleri kapsamında askeri okullarla bağlantılı Çinli öğrencileri sınır dışı etmeyi planlıyor.
ABD’nin öğrencilere yönelik bu yönde bir yaptırım kararı almasının, geçen yıl iki ülke arasında yaşanan ticaret savaşları ve Washington
yönetiminin, Covid-19 salgınına Çin’in neden olduğu yolundaki açıklamalarının ardından yaşanan krizin boyutlarını daha fazla
derinleştirmesi ve bu durumun fiyatlamalara etki etmesi bekleniyor. Bu bağlamda dün ons Altın’da da yeniden yükselişlerin yaşandığı
gözlendi.
Bu gelişmeler dışında ABD’den gelen veriler de takip edildi. ABD ekonomisi yılın ilk üç aylık döneminde yüzde 5 ile ilk tahminden daha
yüksek bir hızla daraldı. Kişisel harcamalar önceki çeyrekte yüzde 1.8 artmasının ardından ilk çeyrekte yüzde 6.8 azaldı. Ayrıca ABD'de
işsizlik maaşı başvuruları pandemi dönemi içerisinde ilk kez geçen hafta 2.446 milyondan 2.123 milyona geriledi. Bu veriler ilk etapta
ekonomide en kötünün geride kaldığı algısıyla endekslere yükseliş olarak yansısa da devamında başta bahsettiğimiz nedenlerle
düşüşlerin yaşandığı gözlendi.
Dün Avrupa borsaları ise AB Komisyonu'nun yeni tip korona virüsün ekonomik sonuçlarıyla mücadele edebilmek amacıyla kurtarma
paketi oluşturulması yönündeki teklifinin etkisiyle günü yükselişle kapattı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,21 artarak 6.218,79
puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,06 değer kazanarak 11.781,13 puana yükseldi.
Türkiye ise korona virüs konusundan 1 Haziran itibariyle daha fazla normalleşme adımları atmaya başlayacak. Buna göre şehirlerarası
seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamıyla kaldırılıyor. Bununla birlikte restoran, kafe, pastane, kıraathane, çay bahçeleri,
kaplıcalar saat 22.00'ye kadar hizmet vermeye başlayacak. Eğlence mekanları ile nargile satışı bu kapsamın dışında kalacak. Plajlar, milli
parklar, bahçeler 1 Haziran'da faaliyete geçebilecek. Müze ve ören yerleri de 1 Haziran'da açılıyor. Bu gelişmeler dışında 65 yaş üstü
ile 18 yaş altı vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlamasının devamına karar verildi. Bugün yurtiçinde ilk çeyrek büyüme verisi açıklanacak.
İlk çeyrekte büyümenin yıllık %5,4 olması bekleniyor.
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Günün Gelişmeleri:
XU100 endeksi önceki işlem gününü %0,39
yükselişle 105.360 seviyesinde tamamladı.
18,4 milyar TL işlem hacminin gerçekleştiği
günde bankacılık endeksi %1.22, sanayi
endeksi ise %0.04 değer kazandı.
Global piyasalarda devam eden riskli
varlıklardaki yükselişlerin etkisiyle endeks
gün içerisinde devam eden olumlu
fiyatlamayla 106.300 seviyesi yakınlarına
kadar yükseldi. Bu bariyeri aşamayan
endeksin kapanışı ise 6 Mart’tan bu yana en
yüksek seviyede gerçekleşti.

Teknik Analiz:
Önceki işlem gününe yine alımlarla başlayan endeks gün içerisinde yükselişine devam
etti ve günü 50 haftalık hareketli ortalama ve Fibo 50 düzeltme seviyesinin üzerinde
fakat 106.500 eşiğinin altında kapattı. Endekste yurtdışına bağlı gözlenen riskli
varlıklara yönelimle alımlarının devam etmesi durumunda bugün yine 105.500 ilk
direnci takip edilecek. Üzerinde kalıcılıkta 106.500 ve 107.700 direnç seviyeleri tekrar
izlenmeli. 105.500-106.500 bölgesi aşılamazsa oluşabilecek aşağı yönlü hareketlerde
ise 103.500 altına olası geçişte 102.600 ve101.800 destek seviyelerini takip edeceğiz.
Destekler: 103.500 / 102.600 / 101.800
Dirençler: 105.500 / 106.500 / 107.700

Küresel çapta ekonomilerin yeniden açılma
konusunda hamlelerine devam etmesi,
koronavirüs salgını konusunda vaka
sayılarındaki düşüşle azalan endişeler hisse
senetlerine yönelim için gereken morali
sağlamaya devam ediyor. Ayrıca dün gelen
bazı verilerin de cesaretlendirici olduğunu
söyleyebiliriz. Bu süreç içerisinde ABD-Çin
gelişmelerinin fiyatlamalara etki etmediği de
gözleniyor. Avrupa Bölgesi’nde Avrupa
Birliği Komisyonu’nun açıkladığı destek
paketi vb. destek hamlelerinin gelmesi de
yükselişleri desteklemeye devam ediyor.
ABD-Çin gerilimindeki artış fiyatlamalar
üzerindeki etkisini artırabilir.
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Günün Gelişmeleri
Haziran ayı vadeli endeks 30 kontratı
önceki işlem gününü %0,6 yükselişle
121.000 seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:

Beklendiği şekilde güne yine yükselişle
başlayan kontrat günün devamında süren
olumlu algıyla birlikte yukarı yönlü eğilimini
sürdürdü fakat bu eğilim daha dar bir
alanda gerçekleşti. Dünya’nın birçok
ülkesinde ekonomilerin tekrar açılması
sosyal hayat kısıtlamalarının gevşetilmesi
ve virüs salgını konusunda oluşan
iyimserlik ayrıca dün bazı ABD verilerinin
en kötünün geride kalmış olabileceğini
işaret etmesiyle riskli varlıklara olan ilgiyi
canlı tutmaya devam etti.

Önceki işlem gününe yükselişle başlayan kontrat gün içerisinde sınırlı şekilde
yukarı yönlü hareketini devam ettirdi. Dünkü yükselişle Fibo. 38.2 direnci
üzerinde kalmayı başaran kontratta bugün bu seviyeyi destek noktası olarak
takip edeceğiz. 119.700 olan bu seviye üzerinde tutunmanın devamında bugün
122.000 ilk direnci izlenecek. Olası bu bölge üzerinde tutunma sağlanabilirse
123.100 ve 124.500 direnç seviyeleri test edilebilir.

Birçok ülkenin mali politikalar yoluyla
destek paketleri açıklaması (buna son
örnek Avrupa Birliği Komisyonu oldu)
ekonomik açıdan endişelerin azalmasına
ve hisse senetlerine olan ilginin devamına
olanak veriyor.

Destekler: 119.700 / 118.500 / 116.600

Yeni günde ABD-Çin arasındaki artan
gerilimin fiyatlamalara olan etkisini
yakından izlemek gerekecek.

Dirençler: 122.000 / 123.100 / 124.500
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Günün Gelişmeleri:
Mayıs ayı vadeli USDTRY kontratı
önceki işlem gününü %0.78 yükselişle
6.8197 seviyesinde tamamladı.
Türk Lirası alınan çeşitli önlemler,
Dolar’ın küresel ölçekte güvenli varlık
talebinin azalmasıyla geri çekilmesi ve
ekonomik iyimserliğin virüs etkisinin
azalmasına bağlı olarak artmasıyla
değer kazanımları görülse de dün tepki
anlamında
hareketlerin
yaşandığı
gözlendi.

Teknik Analiz:
Haftanın ilk işlem gününe hafif düşüşle başlayan kontrat gün içerisinde 6.77
üzerinde kalarak günü yükselişle noktaladı. Kontratta bugün açılış sonrası 6.77
ilk desteği altında kalınabilirse 6.75 ve 6.73 seviyeleri test edilebilir. Olası devamı
gelebilecek yükselişlerde ise 6.82 ve 6.84 seviyeleri takibimizde olacak. Kısa
vadeli yön yatay-hafif yukarı eğilimli olabilir.
Destekler: 6.7700 / 6.7500 / 6.7300
Dirençler: 6.8200 / 6.8400 / 6.8550

Buna bağlı olarak kontrat 6.7673
seviyesine kadar bir gerileme yaşasa da
ABD-Çin arasındaki gerilime bağlı
gelişmelerle gelişmekte olan ülke para
birimlerinde günün devamında oluşan
baskıdan etkilenmesiyle yönünü yukarı
çevirdi. Yeni günde kontratın yine dar bir
aralıkta hareket edeceğini düşünüyoruz.
Piyasalarda gözler yeniden açılma
programları yanında ABD-Çin gerilimi ve
yurtiçinde
olası
yeni
swap
görüşmelerinden çıkacak sonuçlarda
/yorumlarda olmaya devam edecek.
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Günün Gelişmeleri:
Haziran ayı vadeli Altın kontratı, haftanın ilk
işlem gününü %1.23 yükselişle 1727 Dolar
seviyesinde tamamladı.
Spot Ons Altın, ekonomilerin bir çok ülkede
açılma yönünde hamlelerini artırması, gelen
bazı verilerin cesaretlendirici etkisi gibi
nedenlerle yatırımcıların riskli varlıklara
eğilimini güçlü tutsa da dün ABD-Çin
arasında Hong Kong olayları yüzünden
gerilim artışını fiyatladı. Bu bağlamda dün
kontratta da 1730 Dolar seviyesinin üzerine
doğru yaklaşmalar gözlendi. Fakat genel
iyimserlik havası yükselişin devamını
desteklemedi.

Teknik Analiz:
Haftanın ikinci işlem gününe yükselişle başlayan ve devamında 1730 Dolar
seviyelerine kadar yükselen kontrat günü yükselişle tamamladı. Son
gelişmeler eşliğinde kontratta yeniden düşüş yönünde hareketler meydana
edecek olursa bugün 1715 ve 1705 destek seviyelerini takip edeceğiz. Güvenli
varlıklara olan talebin devamıyla oluşacak alımlarda ise 1732 ve 1743 direnç
seviyeleri test edilebilir.
Destekler: 1698 / 1690 / 1684
Dirençler: 1732 / 1743 / 1755

Global piyasalardaki bu iyimser havanın
etkisiyle ons Altın’daki bu gerilemenin
kontrata bugün de aşağı yönlü harekette yine
etken olacağını söyleyebiliriz. Günün
devamında ise 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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DOHOL: 2020/3 Aylık Dönem Karı/Zararı 307.491.000 Yıllık Değişim 43%, Ana Ortaklık Payları: 320.762.000 Yıllık
Değişim 39%
LINK: 2020/3 Aylık Dönem Karı/Zararı 1.937.211 Yıllık Değişim 53%
VERTU: 2020/3 Aylık Dönem Karı/Zararı 578.906 Yıllık Değişim -39%
KRDMA: 2020/3 Aylık Dönem Karı/Zararı -161.666.585, Ana Ortaklık Payları: -161.666.543
ACSEL: 2020/3 Aylık Dönem Karı/Zararı 1.341.143 Yıllık Değişim 53%
AKSUE: 2020/3 Aylık Dönem Karı/Zararı -2.913.696
KLGYO: Solo 2020/3 Aylık Dönem Karı/Zararı 15.243.000
EGGUB 2020/3 Aylık Dönem Karı/Zararı 29.498.329 Yıllık Değişim 258%
ALKA paylarında 29/05/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 12/06/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt
takas uygulanacaktır.

