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ÇİN-ABD GERİLİMİ FİYATLAMALARA ETKİ ETMEYE DEVAM EDECEK mi?
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) panzehrinin "ulusal
birlik" ve "küresel dayanışma" olduğunu belirterek "Bu virüs, uzun süre bizimle olacak." uyarısında bulundu. DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre
kentindeki merkezinde video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenleyen Ghebreyesus, küresel dayanışmanın güçlü ve ilham
verici bir göstergesi olduğuna işaret ederek "(Kovid-19'dan) herkes eşit şekilde korunmalı. Hepimiz güvende olana kadar hiçbirimiz
güvende değiliz." dedi. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu öncülüğünde gün içinde düzenlenen "Koronavirüs Küresel Mukabele Uluslararası
Taahhüt Etkinliği"ne 40 ülkeden liderin katıldığını belirten Ghebreyesus, Kovid-19 aşısı, teşhisi ve tedavilerinin araştırılması ve
geliştirilmesi için toplam 7,4 milyar euro taahhüt edildiğini anımsattı.
Avrupa Merkez Bankası beklenti anketine göre, 2020 yılı için, enflasyon ve gayrisafi yurt içi hasıla büyümesi tahminleri aşağı yönlü ve
işsizlik tahminleri yukarı yönlü revize edildi. Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) Profesyonel Tahminciler Anketi katılımcılarının yılın ikinci
çeyrek verilerine dayanarak yaptıkları tahminlere göre, Euro Bölgesi ekonomisi bu yıl kötümser beklentilerin çoğundan daha az küçülecek
fakat ekonomide toparlanma “yavaş” ve “kademeli” olabilecek. AMB, Profesyonel Tahminciler Anketi 2020 ikinci çeyrek sonuçlarını
açıkladı. Buna göre, Euro Bölgesi'nde yıllık harmonize enflasyon bu yıl için yüzde 0,4 olarak, 2021 ve 2022 yılları içinse sırasıyla yüzde
1,2 ve yüzde 1,4 olarak açıklandı.
TÜİK Nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon Nisan'da aylık % 0.85, yıllık % 10.94 oldu, petrol fiyatlarındaki düşüş ve talepteki
azalmaya rağmen gıda fiyatlarındaki artış enflasyonun tahminleri aşmasında etkili oldu. Yıllık enflasyonun gelecek aylarda lehte baz
etkisiyle kademeli gerileyeceğini, Merkez Bankası'nın da enflasyondaki düşüş eğilimine göre faiz indirimlerini sürdürebileceğini tahmin
ediyor.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada, "Türkiye'de son 24 saatte 1614 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 64 kişi hayatını
kaybetti, toplam vaka sayısı 127 bin 659, can kaybı 3 bin 461 oldu" şeklinde konuştu. Koca, "Son 24 saatte 5 bin 15 kişinin daha
iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 68 bin 166 oldu. Test sayısında, düne göre yaklaşık 11 bin artışa rağmen yeni
tanı sayısı azaldı" dedi.
Dün ABD’de fabrika siparişleri Mart'ta virüs etkisiyle yüzde 10.3 düştü. Endeksler ABD’de günü yükselişle tamamladı. Endeksler güne
ABD ve Çin arasındaki ticaret geriliminin yeniden artacağına yönelik endişelerle düşüşle başlamış ve düşüşünü üçüncü güne taşımıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, Kovid-19'un Çin'in Vuhan kentindeki bir laboratuvardan çıktığına ilişkin kanıtları gördüğünü ve Çin'den
yapılan ithalata yönelik yeni gümrük vergileri getirebileceğini belirtmişti. Avrupa borsaları ise ABD'nin koronavirüs konusunda Çin'e
yönelik söylemlerini sertleştirmesinin etkisiyle günü düşüşle tamamladı.
Bu sabah baktığımızda ABD vadelileri yazının yazıldığı sıralarda %0.60 civarında artıda. Asya’da ise açık olan Hong Kong Hang Seng
endeksi de %0.50 civarında yükselişle hareket ediyor.
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Günün Gelişmeleri:
XU100 endeksi haftanın ilk işlem gününü
%2.24 düşüşle 98.842 seviyesinde
tamamladı. 8.8 milyar TL işlem hacminin
gerçekleştiği günde bankacılık endeksi
%2.19 düşerken, sanayi endeksi ise %2.08
değer kaybetti.

Teknik Analiz:
Haftaya düşüşle başlayan endeks gün içerisinde de değer kaybını sürdürdü ve
99.500 seviyelerine denk gelen 50 günlük üssel hareketli ortalamasının altında
günü noktaladı. Endekste değer kaybının sürmesi halinde Fibo düzeltme
seviyesine denk gelen 98.200 destek seviyesi oldukça kritik. Bu seviyenin altına
geçilmesi durumunda 97.500 ve 96.000 destek seviyelerini takip edeceğiz.
Olası toparlanmada ise 100.000 ve 101.500 direnç seviyeleri söz konusu.
Destekler: 98.200 / 97.500 / 96.000
Dirençler: 100.000 / 101.500 / 102.800

Geçtiğimiz hafta yurtdışında korona virüs
salgınına
yönelik
önlemlerin
gevşetilmesinin
ve
hükümetlerin
ekonomilerin yeniden açılmasına yönelik
çabalarının etkisiyle Avrupa endekslerinin
yükseliş tarafında olduğu gözlenmişti. Yeni
haftaya ise ABD vadelileri ve Asya
piyasalarındaki negatif görünüme bağlı
olarak negatif açılışla başlayan endeks gün
içerisinde de değer kaybını sürdürdü. Dün
TÜİK tarafından açıklanan Nisan ayı
enflasyon verilerinde enflasyon Nisan'da
aylık % 0.85, yıllık % 10.94 oldu.
Haftanın ikinci işlem gününde ekonomilerin
açılması ve desteklenmesine yönelik yeni
haber akışları endeks fiyatlamalarına
yansımalarını yakından takip etmeyi
sürdüreceğiz.
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Günün Gelişmeleri
Haziran ayı vadeli endeks 30 kontratı
haftanın ilk işlem gününü %2.21 düşüşle
116.025 seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan kontrat gün içerisinde en yüksek 120.850 seviyesini
görse de devamında yükselişini yukarıya taşıyamadı. Yükselen trendine devam
eden kontrat son yaşadığı düşüşle 50 günlük üssel hareketli ortalamasının
altına sarktı. Kontratta geri çekilmenin sürmesi halinde 118.000 ve 117.400
desteklerini görülebilir. Yukarı yönlü toparlanmalarda ise 119.000 ve 119.800
direnç seviyelerinin takip edeceğiz.
Destekler: 118.000 / 117.400 / 116.600
Dirençler: 119.000 / 119.800 / 120.900

Geçtiğimiz hafta yurtdışında korona virüs
salgınına
yönelik
önlemlerin
gevşetilmesinin
ve
hükümetlerin
ekonomilerin yeniden açılmasına yönelik
çabalarının etkisiyle Avrupa endekslerinin
yükseliş tarafında olduğu gözlendi. Bu
durum kontratın fiyatlamasına olumlu
yansırken haftanın son işlem gününde
yaşanan kar satışları sonrasında kontrat
haftalık yükselişinin çoğunu geri vermişti.
Yeni haftaya da ABD vadelileri ve Asya
piyasalarındaki negatif görünüme bağlı
olarak negatif açılışla başlayan kontratta
değer kaybının devam ettiğini gördük.
Haftanın ikinci işlem gününde ekonomilerin
açılması ve desteklenmesine yönelik yeni
haber akışları endeks fiyatlamalarına
yansımalarını yakından takip etmeyi
sürdüreceğiz.
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Günün Gelişmeleri:
Mayıs ayı vadeli USDTRY kontratı
haftanın ilk işlem gününü %1.19
yükselişle
7.1046
seviyesinde
tamamladı.

Teknik Analiz:
Haftaya yükselişle başlayan kontrat gün içerisinde de yükselişini sürdürmeyi
başardı. Kontratta yükselişin sürmesi halinde 7.1250 ve 7.15 direnç seviyeleri
görülebilir. Olası geri çekilmelerde ise 7.0850’den sonra 7.07 ve 7.05 destek
seviyeleri söz konusu olabilir.
Destekler: 7.0850 / 7.0700 / 7.0500
Dirençler: 7.1250 / 7.1500 / 7.1700

Geçtiğimiz
hafta
ABD’de
FED
toplantısından çıkacak sonuç ve
1.çeyrek GSYH’de beklenmekteydi.
1.çeyrekte küçülme beklentisi ve FED’in
ekonomiyi
desteklemeye
devam
edeceğine dair beklentilerle Dolar’da
zayıflık karşısında GOÜ para birimleri
değer kazandı. -4.8% küçülme verisi
sonrası
FED’in
de
beklenen
açıklamaları yapması ile Dolar’da değer
kaybı devam etti. Haftanın son işlem
gününde ise geri çekilme sonrasında
gelen tepki alımları ile yükselişe geçen
kontrat yükselişini haftanın ilk işlem
gününde de sürdürdü.
Haftanın ikinci işlem gününde virüs
kaynaklı haber akışını ve bu haberlerin
fiyatlamalara olan etkilerini yakından
takip etmeyi sürdüreceğiz.
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Günün Gelişmeleri:
Haziran ayı vadeli Altın kontratı, haftanın ilk
işlem gününü %0.11 düşüşle 1712
seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Yatay diyebileceğimiz bir işlem gününü geride bıraka kontrat günü azda olsa
eksiyle noktaladı. Yukarı yönlü denemeler yapan kontratta yükselişin kalıcı
olabilmesi için 1720 dolar direnci üzerinde kapanış görmemiz gerekiyor. 1727
ve 1735 kontrattın diğer direnç seviyeleri konumundayken geri çekilmelerde
1708 ve1695 desteklerini takip edeceğiz.
Destekler: 1708 / 1695 / 1682
Dirençler: 1720 / 1727 / 1735

Spot Ons Altın birçok ülke tarafından
koronavirüs kaynaklı ekonomik kilitlenmeleri
hafifletme planlarının ortaya konması ile riskli
varlıklara
yönelimin
artması,
tahvil
getirilerinin artması ve teşvik hamlelerinin
iyimserliği ile geri çekilmişti. Virüste zirveden
dönüşün görüldüğüne dair görüşler ülke
ekonomilerinin yeniden açılmasına dair
adımların atılmasına imkan veriyor ve bu
durum Altın’a kar satışı olarak yansısa da
ABD’de FED’in ekonomiyi desteklemeyi çok
uzun bir süre devam edeceğine dair
duruşunu gördüğümüz bir ortamda ayrıca
gelen olumsuz verilerle ons Altın talebi canlı
kalmaya devam edecek. Bu bağlamda
kontratta da geri çekilmeler olsa da ana
yönün yukarı olmaya devam edeceğini
düşünüyoruz.
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AFYON: 2020 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarında 12 milyon TL net zarar açıkladı.
ULKER: 2020 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarında 98 milyon TL net zarar açıkladı.
ISMEN: 2020 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarında 113 milyon TL net kar açıkladı.
FROTO: 2020 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarında 629 milyon TL net kar açıkladı.
HEKTS: 2020 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarında 67.5 milyon TL net kar açıkladı.
DYOBY: İşlerin seyri ve görülen lüzum gereği normal çalışma düzenine dönülmesine karar verdi.

