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NORMALLEŞME İLE EKONOMİLERDE TOPARLANMA NE KADAR SÜRER?
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga riski olduğunu belirterek,
önlem almaya devam edeceklerini, ikinci bir dalganın güveni zedelemesinden endişe duyduğunu ifade etti. Powell, telekonferans yoluyla
katıldığı toplantıda, Fed'in finansal sistemin genel istikrarını idare ettiğini söyledi. Daha önce benzeri görülmemiş bir acil durum
yaşandığına işaret eden Powell, Fed'in araçlarını sonuna kadar kullanması gerektiğini gördüklerini dile getirdi. Powell, "Daha önce
geçilmemiş birçok kırmızı çizgiyi geçtik." değerlendirmesinde bulundu. Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine karşı Fed'in attığı adımları
hatırlatan Powell, halihazırda yaşanan küresel krizin finansal sistemin zayıflığından kaynaklanmadığını, bunun reel ekonomide yaşanan
bir sorun olduğunu aktardı.
Türkiye ekonomisi 2020 yılının ilk çeyreğinde yüzde 4,5 büyürken bu dönemde sanayi yüzde 6,2, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı
ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 4,6, hizmetler yüzde 3,4, tarım yüzde 3,0, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2,4, mesleki, idari ve destek
hizmet faaliyetleri yüzde 1,9 ve finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 1,6 artarken inşaat sektörü ise yüzde 1,5 daraldı.
Açıklanan büyüme verisi sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da inşa edilen Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener
Acil Durum Hastanesi'nin açılışında yaptığı konuşmada "Ülkemiz için ikinci çeyrek bir parça sıkıntılı görünse de sonrası aydınlıktır" dedi.
Erdoğan, "Sanayiden tarıma, ticaretten turizme kadar her alanda önce hızlı bir toparlanma, ardından çok daha hızlı bir atılım içine
gireceğiz. Gelişmeler ve işaretler, salgın sonrası yeniden yapılanacak küresel ekonomide ülkemizin çok avantajlı bir konuma oturacağını
gösteriyor" şeklinde konuştu.
ABD Başkanı Donald Trump, düzenlediği basın toplantısında, "Hong Kong'un ABD nezdindeki özel statüsünü kaldırıyoruz. Çin, ABD'ye
yıllarca milyarlarca dolarlık zarar verdi" dedi. Trump, "Çin, Vuhan virüsünün tüm dünyaya yayılmasına izin verdi, DSÖ'nün dünyayı yanlış
yönlendirmesine neden oldu. ABD'nin DSÖ ile ilişkisini bitirmeye karar verdik. ABD, DSÖ'ye ayırdığı fonu başka yerlerde kullanacak"
dedi. Donald Trump, "Çin, ABD'nin sanayi sırlarını çalmak için yıllarca çok şey yaptı. ABD'li yatırımcıları Çin şirketlerinin eylemlerinden
korumalıyız. Çin, ABD'ye ve dünyaya verdiği sözleri tutmuyor ve maalesef şu anda Hong Kong halkına zarar veriyor. Hong Kong'un artık
otonom olmadığını görüyoruz ve Hong Kong'un ABD nezdindeki özel statüsünü kaldırıyoruz. Hong Kong artık özerk değil" şeklinde
konuştu.
Öte yandan Çin, ABD'nin Hong Kong'a tanınan bazı ayrıcalıklara son vermeye yönelik hamlelerinin "başarısızlığa mahkum olduğunu"
bildirdi. Çin'in önemli gazetelerinden Halkın Günlüğü'nde çıkan başyazıda, "tüm Çinlilerin Hong Kong'un meselelerine dış güçler
tarafından müdahale edilmesine karşı çıkmaya kararlı olduğu" ifade edildi. Yazıda, "Hong Kong meselelerine ve büyük ölçüde Çin'in iç
işlerine müdahale etmeye dönük bu hegemonik davranış, Çin halkını korkutmayacaktır ve başarısızlığa mahkumdur." denildi. Bu
gelişmelerin dışında hafta sonu ABD’de birçok eyalette meydana gelen protestolar nedeniyle oldukça gergin saatler yaşandı. Bu
gelişmelerin bu hafta riskli varlıklar üzerine etkileri yakından takip edilecek.
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Günün Gelişmeleri:
XU100 endeksi haftanın son işlem gününü
%0.15 yükselişle 105.520 seviyesinde
tamamladı. 14.5 milyar TL işlem hacminin
gerçekleştiği günde bankacılık endeksi
%0.98 yükselirken, sanayi endeksi ise
%0.93 değer kaybetti.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan endeks gün içerisinde bu yükselişini korumayı
başardı. Haftaya 105.500 pivot seviyesinden başlayacak olan endekste
yükselişin devam etmesi halinde 106.500 ve 107.200 direnç seviyeleri test
edilebilir. Olası geri çekilmeler durumunda ise 104.700 ve 104.000 destek
seviyeleri görülebilir.
Destekler: 104.700 / 104.000 / 103.300
Dirençler: 106.500 / 107.200 / 108.000

Global piyasalarda devam eden riskli
varlıklardaki yükselişlerin etkisi BIST 100
endeksini de yükseltmeye devam ediyor.
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. 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 ilk 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 endeks 30 kontratı
haftanın son işlem gününü %0.16
yükselişle
121.675
seviyesinde
tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan kontrat gün içerisinde bu yükselişini korumayı
başardı. Haftaya 121.500 pivot seviyesinin üzerinde başlayacak olan kontratta
yükselişin devam etmesi halinde 121.800 ve 122.500 direnç seviyeleri test
edilebilir. Olası geri çekilmeler durumunda ise 121.200 ve 120.500 destek
seviyeleri görülebilir.
Destekler: 121.200 / 120.500 / 119.700
Dirençler: 121.800 / 122.500 / 123.200

Haftanın son işlem gününe beklendiği
şekilde yükselişle başlayan kontrat günün
devamında süren olumlu algıyla birlikte
yukarı yönlü eğilimini sürdürdü. 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 ilk 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 son işlem gününü %0.22
yükselişle
6.8683
seviyesinde
tamamladı.

Teknik Analiz:
6.80 Fibo destek seviyesinde tutunmayı başaran kontrattın toparlanmaya
başladığı görülüyor. Son iki işlem günündür yükselişe geçen kontratta yükselişin
devam etmesi halinde 6.88 ve 6.90 direnç seviyeleri görülebilir. Olası geri
çekilmeler yaşanması durumunda ise 6.85 ve 6.8350 destekleri söz konusu
olabilir.
Destekler: 6.8500 / 6.8350 / 6.8000
Dirençler: 6.8800 / 6.9000 / 6.9150

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 tepki
anlamında
hareketlerin
yaşandığı
gözlendi. Buna bağlı olarak geçtiğimiz
hafta kontratta 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.
Haftanın ilk işlem gününde 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 son
işlem gününü %0.48 yükselişle 1735
seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Geçtiğimiz işlem haftasında 1700 dolar seviyelerine kadar geri çekilen kontrat
son iki işlem gününde yaşadığı tepki alımlarıyla yükselişe geçti. Kontratta
yükselişin sürmesi halinde 1743 ve 1750 direnç seviyeleri test edilebilir. Olası
geri çekilmeler yaşanması durumunda ise 1728 ve 1720 direnç seviyeleri
görülebilir.
Destekler: 1728 / 1720 / 1712
Dirençler: 1743 / 1750 / 1755

Birçok ülkede ekonomilerin açılma yönünde
hamlelerini artırması, gelen bazı verilerin
cesaretlendirici
etkisi
gibi
nedenlerle
yatırımcıların riskli varlıklara eğilimini güçlü
tutsa da spot Ons Altın, geçtiğimiz hafta
ABD-Çin arasında Hong Kong olayları
yüzünden gerilim artışını fiyatladı. Bu
bağlamda kontratta 1735 Dolar seviyesinin
üzerine doğru yaklaşmalar gözlendi. Fakat
genel iyimserlik havası yükselişin devamını
desteklemedi. Global piyasalardaki bu
iyimser havanın etkisiyle ons Altın’daki bu
gerilemenin kontrata aşağı yönlü harekette
etken olacağını söyleyebiliriz. 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 ABD-Çin
arasında artacak tansiyon güvenli varlıklara
olan ilgiyi canlı tutabilecektir.
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PNSUT: 2020 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarında 27 milyon TL net kar açıkladı.
FORMT: 2020 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarında 2.4 milyon TL net zarar açıkladı.
DYOBY: 2020 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarında 1.8 milyon TL net kar açıkladı.
FORMT, SOKM ve KFEIN payları 01.06.2020 tarihinden itibaren kapsamında bulunduğu BIST Halka Arz
endeksinden çıkarılacaktır.
PETUN: 2020 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarında 25 milyon TL net kar açıkladı.
GOODY: 2020 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarında 25.5 milyon TL net kar açıkladı.
ENKAI: 2020 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarında 700 milyon TL net zarar açıkladı.
TIRE: 2020 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarında 6.7 milyon TL net kar açıkladı.
ALARK: 2020 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarında 17.5 milyon TL net kar açıkladı.
PINSU: 2020 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarında 15 milyon TL net zarar açıkladı.
EKGYO: 2020 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarında 130 milyon TL net kar açıkladı.

