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GÖZLER TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİSİNDE
Geçtiğimiz Çarşamba günü piyasa beklentisine göre oldukça iyi açıklanan ADP özel sektör tarım dışı istihdam verisi sonrasında gözler
bugün açıklanacak tarım dışı istihdam veri setinde olacak. Piyasadaki beklenti tarım dışı istihdamın 8 milyon azalacağı yönünde. Dün
ise ABD'de işsizlik maaşına başvuranların sayısı 2.13 milyondan 1.88 milyona geriledi. ABD'de ekonomilerin yeniden açılmaya
başlamasıyla işsizlik maaşına başvuranların sayısı 30 Mayıs'ta sona eren haftada 1.88 milyona geriledi. Bir önceki hafta işsizlik maaşı
için başvuranların sayısı 2.13 milyon olmuştu. Böylece başvurulardaki düşüş 9. haftada da devam etti.
Avrupa Merkez Bankası (AMB) Haziran ayı toplantısında beklenildiği gibi faiz oranlarında değişikliğe gitmezken Pandemik Acil Satın
Alma Programı'nı (PEPP) 600 milyar Euro tutarında genişletti. AMB politika faizini % 0'da, mevduat faizini de eksi % 0.5'te tutarken
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde, bankanın politika toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. İkinci çeyrekte ekonomik
küçülmenin daha önce hiç görülmemiş bir düzeyde olacağını vurgulayan Lagarde, ekonomik projeksiyonların tüm tahmin dönemi için
aşağı revize edildiğini ve tahminlere yönelik belirsizlik olduğunun altını çizdi.
Aylık varlık alımlarının devamını öngören Avrupa Merkez Bankası Başkanı, enflasyon hedefine ulaşılıncaya kadar faizlerin mevcut
seviyelerde tutulacağını ifade etti. Enflasyonun yıl sonuna kadar baskı altında kalmayı sürdüreceğinin altını çizen AMB Başkanı,
bankanın 2021'de yüzde 0.8'lik enflasyon beklentisine ek olarak 2022 için enflasyon beklentisini yüzde 1.6'dan yüzde 1.3'e indirdiğini
söyledi. Toparlanma hızının hala çok belirsiz olduğunu söyleyen Lagarde, bankanın ana senaryosunun 2020 için yüzde 8.7'lik bir küçülme
gösterdiğini söyledi. AMB Başkanı Euro Bölgesi ekonomisinin üçüncü çeyrekte toparlanmasını ve 2021 yılında da yüzde 5.2'lik büyüme
beklendiğini belirtti.
Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri geçen hafta 1.24 milyar dolar azalarak 54.4 milyar dolara indi. Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 1 milyar 380 milyon dolar azalarak 91 milyar 27 milyon dolara geriledi. Yurt içi yerleşiklerin
döviz mevduatı 29 Mayıs haftasında 916 milyon dolar arttı. Yurt içi yerleşiklerin Döviz mevduatı geçen 29 Mayıs haftasında 916 milyon
dolar artarak 200.209 milyar dolara yükseldi. Merkez Bankası tarafından Perşembe günü yayınlanan haftalık bilgilere göre yurt içi
yerleşiklerin döviz mevduatı aynı dönemde altın hariç 528 milyon dolar arttı.
Öte yandan Merkez Bankası'nın verilerine göre yabancı yatırımcılar geçen hafta net 258 milyon dolarlık menkul kıymet sattı. Yurt dışında
yerleşik kişiler, 29 Mayıs haftasında 160,8 milyon dolarlık hisse senedi sattı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından
Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 29 Mayıs haftasında net 160,8 milyon dolarlık
hisse senedi, 97,2 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi ve 7,2 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.
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Günün Gelişmeleri:
XU100 endeksi haftanın dördüncü işlem
gününü
%0.39
yükselişle
109.537
seviyesinde tamamladı. 15.2 milyar TL
işlem hacminin gerçekleştiği günde
bankacılık endeksi %0.46 düşerken, sanayi
endeksi ise %0.03 değer kazandı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan endeks gün içerisinde bu yükselişini korumayı
başardı. Gün içerisinde 108.800 seviyesine kadar geri çekilen endekste
yükselişin sürmesi halinde 110.000 ve 110.700 direnç seviyeleri söz konusu
olabilir. Endekste olası geri çekilmeler yaşanması durumunda ise 108.800 ve
107.500 destek seviyelerini takip edeceğiz.
Destekler: 108.800 / 107.500 / 106.600

Endeks düzeltme yapmadan yükselmeye
devam ediyor. Düne yatay diyebileceğimiz
bir yükselişle başlayan ve açılış sonrasında
108.800 desteğine kadar geri çekilen
endeks yönünü tekrar yukarı çevirmişti.
Geçtiğimiz
hafta
kırdığı
103.200
seviyesinden beri yükselmeye devam eden
ve son olarak Çarşamba günü itibariyle 9
Mart tarihinde oluşan fiyat boşluğunu
dolduran endekste yükselişin sürmesi için
direnç
seviyeleri
üzerinde
kalıcılık
sağlanması gerekiyor.
Haftanın son işlem gününde virüs kaynaklı
haber akışlarını ve ABD-Çin geriliminin
fiyatlamalar üzerindeki etkisini takip etmeyi
sürdüreceğiz.

Dirençler: 110.000 / 110.700 / 111.500
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Günün Gelişmeleri
Haziran ayı vadeli endeks 30 kontratı
haftanın dördüncü işlem gününü %0.20
yükselişle
127.525
seviyesinde
tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yatay başlayan kontrat gün içerisinde de yatay seyrini sürdürerek günü
azda olsa artıda kapadı. Kontratta yükselişin devam etmesi halinde 128.500 ve
129.200 direnç seviyeleri test edilebilir. Olası geri çekilmeler yaşanması
durumunda ise 126.700 ve 125.800 destek seviyeleri görülebilir.
Destekler: 126.700 / 125.800 / 125.000
Dirençler: 128.500 / 129.200 / 130.000

ABD ile Çin arasından yaşanan gerilime
rağmen global piyasalarda artan risk
iştahı, gelişmekte olan ülke borsaları ile
birlikte kontrattı da yükseltmeye devam
ediyor. Hafta başında Asya piyasaları ve
ABD vadelilerindeki pozitif görünüm ile
yükselişle başlayan kontrat yükselişini
dünde
sürdürdü.
Küresel
çapta
ekonomilerin yeniden açılma konusunda
hamlelerine devam etmesi, korona virüs
salgını konusunda vaka sayılarındaki
düşüşle
azalan
endişeler,
hisse
senetlerine yönelim için gereken morali
sağlamaya devam ediyor.
Haftanın son 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 dördüncü işlem gününü %0.44
yükselişle
6.7925
seviyesinde
tamamladı.

Teknik Analiz:
Gün içerisinde 6.8025 seviyesine kadar yükselen kontrat günü artıda kapatmayı
başardı. Kontratta toparlanmanın sürmesi halinde 6.80 ve 6.8150 80 direnç
seviyelerini takip edeceğiz. Satış baskısının artması ve olası geri çekilme halinde
6.7850 ve 6.77 destek seviyeleri görülebilir.
Destekler: 6.7850 / 6.7700 / 6.7500
Dirençler: 6.8000 / 6.8150 / 6.8300

Önceki gün açıklanan ve beklentilerin
üzerinde gelen ADP özel sektör tarım
dışı istihdam, ISM hizmet PMI ve fabrika
siparişleri verileri sonrasında kontratta
yükselişin
hızlandığını
gördük.
Beklentileri karşılayan ABD verileri ile
küresel
Dolar
endeksinde
de
toparlanma görülürken ABD’de devam
eden gösteriler ile ABD-Çin arasındaki
gerilime
bağlı
gelişmeler
doları
zayıflatabilir. Bugün ise gözler yine
ABD’de açıklanacak olan tarım dışı
istihdam
veri
setinde
olacak.
Açıklanacak verilere bağlı olarak
kontratta oynaklığın artığını görebiliriz.
Haftanın son işlem gününde ve haftanın
geri kalanında gözler ekonomilerin
yeniden açılma programlarında ve
açıklanacak verilerde olacak.
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Günün Gelişmeleri:
Haziran ayı vadeli Altın kontratı, haftanın
dördüncü işlem gününü %0.77 yükselişle
1715 seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan ve gün içerisinde de yükselişine devam eden
kontrat günü artıda noktaladı. Kontratta yükselişin sürmesi halinde 1720 ve
1720 direnç seviyeleri test edilebilir. Gün içerisinde açıklanacak verilere bağlı
olarak geri çekilmeler yaşanması durumunda ise 1708 ve 1700 destek
seviyelerini takip edeceğiz.
Destekler: 1708 / 1700 / 1690
Dirençler: 1720 / 1727 / 1735

Haftanın ilk iki işlem gününe zayıf veri akışı
hakimken ABD ile Çin arasındaki gerilim ve
ABD'deki geniş çaplı protestoların güvenli
varlık talebi olarak Altın'a destek sağladığını
gördük. Önceki gün ise beklentilerin üzerinde
açıklanan ABD verileri ile sert geri çekilme
yaşayan kontratta dün tepki alımları ile
yükselişler gördük. ABD ve Çin arasında
devam eden gerilim ile ABD'deki geniş çaplı
protestolara bağlı olarak artabilecek güvenli
varlık talebi Ons Altın'a destek sağlamaya
devam edebilir. Bugün ise gözler yine
ABD’de açıklanacak olan tarım dışı istihdam
veri setinde olacak. Açıklanacak verilere
bağlı olarak kontratta oynaklığın artığını
görebiliriz.
Haftanın son işlem gününde ABD-Çin gerilimi
ile ekonomilerin açılması arasında hangi
tarafın ağır basacağına dair fiyatlamaların
etkilerini takip edeceğiz.
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ERBOS: 2020 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarında 12.6 milyon TL net kar açıkladı.
GSDDE ve TSGYO paylarında 05/06/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 19/06/2020 tarihli işlemlere (seans
sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.
ZOREN: 2020 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarında 34 milyon TL net kar açıkladı.
FORMT pay sırasında 10.12.2019 tarihinden bu yana tedbir kaspamında uygulanmakta olan tek fiyat işlem yöntemi
kaldırılmıştır. İlgili paylar yarından itibaren sürekli işlem yöntemiyle işlem görecektir.

