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POWELL ve 2.DALGA ETKİSİ KÜRESEL BORSALARA SATIŞ GETİRDİ
Geçtiğimiz gün Fed başkanı Powell’in açıklamaları ve virüste ikinci dalganın ABD’de başladığına dair artan endişeler sonrasında dün
birçok küresel borsada sert satışlar gördük. S&P 500 Endeksi TSİ 16:40'ta yüzde 2.49 düşerek 3,110.68 puana inerken, Dow Jones
Endeksi yüzde 2.87 kayıpla 26,214.17 puana ve Nasdaq Endeksi yüzde 2.07 gerileyerek 9,812.45 puana düştü. Avrupa’da ise Stoxx
Europe 600 yüzde 4,1 değer kaybederek 353,07 puana geriledi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 3,99 azalarak 6.076,7 puana,
Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 4,47 düşerek 11.970,29 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 4,71 değer kaybıyla 4.815,6 puana
ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi de yüzde 4,81 gerileyerek 18.806,86 puana indi.
Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının neden olduğu krizin gelir
eşitsizliğinde önemli bir artışa neden olabileceğini belirterek, "Yeni tahminler, dünya çapında 100 milyona yakın kişinin aşırı yoksulluğa
düşebileceğini ve son 3 yılda yoksulluğun azaltılmasına yönelik elde edilen tüm kazanımları silebileceğini gösteriyor." ifadesini kullandı.
ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga endişelerine ilişkin "Ekonomiyi yeniden
durduramayız. Ekonomiyi durdurursanız daha fazla zarara neden olacağını öğrendiğimizi düşünüyorum." dedi. Mnuchin, katıldığı bir
televizyon programında, ABD ekonomisinde bu yılın 3'üncü ve 4'üncü çeyreklerinde bir toparlanmanın öngörüldüğünü aktardı. Kovid-19
salgınında ikinci dalganın olması halinde nasıl bir yol izleneceğine ilişkin soru üzerine Mnuchin, "Ekonomiyi yeniden durduramayız.
Ekonomiyi durdurursanız daha fazla zarara neden olacağını öğrendiğimizi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu. Mnuchin,
salgının ekonomik etkilerine karşı hazırlanan 3 trilyon dolarlık destek paketini anımsatarak, bunun sadece yaklaşık 1,6 trilyon dolarının
kullanıldığını, önümüzdeki aylarda 1 trilyon doların daha ekonomiye aktarılacağını söyledi.
ABD'de üretici fiyat endeksi (ÜFE) Mayıs'ta aylık bazda yüzde 0.4 artarak yüzde 0.1 artış olacağı yönündeki beklentiyi geride bıraktı.
Bloomberg anketine katılan 58 uzmanın tahminleri eksi yüzde 0.5 ile yüzde 0.8 arasında değişti. ÜFE, Nisan'da bir önceki aya göre
yüzde 1.3 düşmüştü. Öte yandan ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta önceki haftaki seviyesi olan 1.9 milyondan 1.54 milyona
indi. ABD'de işsizlik maaşından yararlanmak için başvuranların sayısı geçen hafta, işletmelerin yeniden açılmaları ile birlikte kademeli
düşüşünü sürdürdü. Bu durum, koronavirüs pandemisinden kaynaklanan uzun vadeli iş gücü piyasası zorluklarının altını çiziyor.
TCMB net uluslararası rezervleri 5 Haziran haftasında 31.5 milyar dolar oldu. Merkez Bankası verilerine göre, 5 Haziran ile biten hafta
itibari ile net uluslararası rezervleri 243.910 milyar TL oldu. Net dış varlıklar bir önceki hafta kaydedilen 236.043 milyar TL'den 222.923
milyar TL'ye geriledi. Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri geçen hafta 1.25 milyar dolar artarak 55.6 milyar dolara çıktı. Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 1 milyar 193 milyon dolar artarak 92 milyar 220 milyon dolara yükseldi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, yurt dışında yerleşik
kişiler, 5 Haziran haftasında net 15,6 milyon dolarlık hisse senedi satarken, 119,2 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi ve 3,4
milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.
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Günün Gelişmeleri:
XU100 endeksi haftanın dördüncü işlem
gününü
%0.57
düşüşle
109.155
seviyesinde tamamladı. 16.2 milyar TL
işlem hacminin gerçekleştiği günde
bankacılık endeksi %0.73 düşerken, sanayi
endeksi ise %0.20 değer kaybetti.

Teknik Analiz:
Güne düşüşle başlayan endeks gün içerisinde de genel olarak satıcılı bir seyir
izledi ve günü düşüşle noktaladı. Haftanın son işlem gününde endekste
satışların sürmesi durumunda 108.300 ve 107.500 destek seviyelerini takip
edilecekken olası yükselişlerde ise 110.200 ve 111.000 direnç seviyelerini
izleyeceğiz.
Destekler: 108.300 / 107.500 / 106.400
Dirençler: 110.200 / 111.000 / 111.800

Endekste yurtdışına göre pozitif ayrışıyor.
Önceki gün Fed'in Haziran toplantısının
ardından konuşan Fed Başkanı Powell,
finansal istikrarı korumak için tüm araçları
kullanmaya kararlı olduklarını açıklamıştı.
Powell'in
açıklamaları
sonrasında
uluslararası hisse senetleri piyasalarda
satışlar görülürken gün içerisinde bu
satışların derinleştiği takip ediliyor. Borsa
İstanbul tarafında ise güne satıcılı başlayan
endeks gün içerisinde 110.150 seviyelerine
kadar yükselmeyi başardı. Yurt dışı
borsalara göre pozitif ayrışan endekste
satışların sınırlı kaldığı görülüyor.
Haftanın son işlem gününde piyasalarda
oluşan fiyatlamaları yakından takip etmeyi
sürdüreceğiz.
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Günün Gelişmeleri
Haziran ayı vadeli endeks 30 kontratı
haftanın dördüncü işlem gününü %1.96
düşüşle 125.100 seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne düşüşle başlayan kontrat gün içerisinde de genel olarak satıcılı bir seyir
izledi ve günü düşüşle noktaladı. Haftanın son işlem gününde kontratta
satışların sürmesi durumunda 124.500 ve 123.800 destek seviyelerini takip
edeceğiz. Olası yükselişlerde ise 125.700 ve 126.300 direnç seviyeleri söz
konusu olacak.
Destekler: 124.500 / 123.800 / 123.300
Dirençler: 125.700 / 126.300 / 127.00

Haftanın ilk işlem günüde kar satışlarının
etkisiyle geri çekilen kontratta geri
çekilme sonrasında yukarı yönlü hareketi
izlemiştik. Önceki gün Fed başkanı
Powell’in
açıklamaları
sonrasında
yükselişini sürdüren kontrat dün ise
küresel borsalardaki satışlardan nasibini
aldı. Küresel satış dalgasına karşı
koyamayan kontratta günü eksiyle
noktaladı. Yaşanan satışlara rağmen
dünyanın birçok ülkesinde ekonomilerin
tekrar
açılması,
sosyal
hayat
kısıtlamalarının gevşetilmesi ve virüs
salgını konusunda oluşan iyimserlikle
gelişmekte olan ülke borsalarında
yükselişin devam edeceğini bekliyoruz.
Haftanın son işlem gününde piyasalarda
oluşan fiyatlamaları yakından takip etmeyi
sürdüreceğiz.
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Günün Gelişmeleri:
Haziran ayı vadeli USDTRY kontratı
haftanın dördüncü işlem gününü %0.55
yükselişle
6.8655
seviyesinde
tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan kontrat gün içerisinde bu yükselişini devam ettirmeyi
başardı. Kontratta yükselişin sürmesi halinde 6.8850 ve 6.90 direnç seviyeleri
test edilebilir. Olası geri çekilmeler yaşanması durumunda ise 6.85 ve 6.8350
destek seviyelerini takip edeceğiz.
Destekler: 6.8500 / 6.8350 / 6.8100
Dirençler: 6.8850 / 6.9000 / 6.9150

Piyasalarda oluşan beklentiye paralel
açıklanan Fed faiz kararı ve başkan
Powell’in açıklamaları ile önce geri
çekilen dolar endeksi sonrasında
yükselişe geçti. Fed Başkanı Powell,
finansal istikrarı korumak, ekonomide
güçlü toparlanma için yapabileceğimiz
her şeyi yapmaya, tüm araçları
kullanmaya
kararlı
olduklarını
vurgularken bu çeyrekte GSYH'daki
düşüşün büyük olasılıkla tarihin en
keskin düşüşü olacağını belirtti. Öte
yandan dün açıklanan ABD'de işsizlik
maaşı başvuruları geçen hafta önceki
haftaki seviyesi olan 1.9 milyondan 1.54
milyona indi.
Haftanın son işlem gününde piyasalarda
oluşan fiyatlamaları yakından takip
etmeyi sürdüreceğiz.
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Günün Gelişmeleri:
Haziran ayı vadeli Altın kontratı, haftanın
dördüncü işlem gününü %1.43 yükselişle
1744 seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan kontrat gün içerisinde bu yükselişini devam ettirmeyi
başardı. Kontratta yükselişin devam etmesi halinde 1750 ve 1757 direnç
seviyelerini takip edeceğiz. Satış baskısının artması ve olası geri çekilme
halinde 1735 ve 1728 destek seviyeleri test edilebilir.
Destekler: 1735 / 1728 / 1720
Dirençler: 1750 / 1757 / 1765

Geçtiğimiz işlem haftasında 1678 dolar
seviyesine kadar geri çekilen kontrat hafta
başından beri yükselmeye devam ediyor.
Önceki gün Fed başkanı Powell’in
açıklamaları vr virüste ikinci dalgaya ilişkin
endişelerdeki artış sonrasında azalan risk
iştahı ile Ons Altın yükseliş görüldü. Ons’daki
yükselişe bağlı olarak kontratta yukarı yönlü
hareketin hızlandığını görebiliriz. Bankanın
Haziran toplantısının ardından açıklamalarda
bulunan Fed Başkanı Powell, finansal
istikrarı
korumak,
ekonomide
güçlü
toparlanma için yapabileceğimiz her şeyi
yapmaya, tüm araçları kullanmaya kararlı
olduklarını vurguladı. Powell, bu çeyrekte
GSYH'daki düşüşün büyük olasılıkla tarihin
en keskin düşüşü olacağını belirtirken
işsizliğin tarihi zirvelerde olmaya devam
ettiğini söyledi.
Haftanın son işlem gününde piyasalarda
oluşan fiyatlamaları yakından takip etmeyi
sürdüreceğiz.
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PGSUS: 15 Haziran itibarıyla kademeli şekilde Avrupa ülkelerine uçuşlara başlayacak.
NATEN: %100 bağlı ortaklığı olan Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.'nin halka açılması ve bu kapsamda Şirket Esas
Sözleşmesi'nin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi amacıyla Sermaye
Piyasası Kurulu'na gerekli evraklar 11.06.2020 tarihi itibarıyla teslim edilerek ön izin başvurusunda bulunulmuştur.
IHYAY: 600.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 200.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı
nakden karşılanmak suretiyle 250.000.000 TL nakit (bedelli) olarak %125 oranında artırılarak 450.000.000 TL ye
çıkarılmasına karar verildi.
AYCES payında 12/06/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle mevcut "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı" "Brüt
Takas" önleyici tedbirlerine ilave olarak "Tek Fiyat İşlem Yöntemi" ve "Emir Toplama Aşamalarında Denge Bilgisi
Yayınının Kısıtlanması" şeklindeki önleyici tedbirler uygulanacaktır. "Tek Fiyat İşlem Yöntemi" ve "Emir Toplama
Aşamalarında Denge Bilgisi Yayınının Kısıtlanması" tedbirlerinin uygulanacağı son tarih 11/09/2020'dir.
YGYO payında 12/06/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağı"na ilave olarak "Kredili İşlem
Yasağı" ve "Brüt Takas" önleyici tedbirleri uygulanacaktır. Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 10/07/2020'dir.

