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HÜKÜMETLERİN EKONOMİLERE VİRÜS AŞILARI DEVAM EDİYOR 

ABD Temsilciler Meclisi 3 trilyon dolarlık yeni destek paketini onayladı. Demokratların kontrolündeki Temsilciler Meclisinde 199'a karşı 

208 oyla kabul edilen destek paketinin, Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Senatodan geçmesinin zor olduğu belirtiliyor. Öte yandanABD 

Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı yıl sonuna kadar bir aşı bulacaklarını düşündüklerini belirterek, 

bu aşıların ülke içine en hızlı şekilde ulaştırılması için "ışık hızından daha hızlı" anlamına gelen "Warp Speed" isimli bir proje başlattıklarını 

duyurdu. Fed, Finansal İstikrar Raporu'nun Mayıs 2020 sayısında pandeminin devam etmesi durumunda hisse senedi ve varlık 

fiyatlarının sert düşebileceği uyarısında bulundu. Fed, "Finansal İstikrar Raporu"nun Mayıs 2020 sayısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-

19) salgını ve ekonomiye yönelik görünümün belirsizliğine işaret ederek, "Finansal sektör kırılganlıkları kısa vadede büyük ihtimalle daha 

belirgin olacak" ifadesine yer verdi. 

İsviçre MB döviz piyasasına yoğun bir şekilde müdahale ediyor. İsviçre Merkez Bankası (SNB) Yönetim Kurulu Üyesi Andrea Maechler, 

Neue Zuercher Zeitung'a yaptığı açıklamada, bankanın ekonomiyi korumak için Döviz piyasasına yoğun bir şekilde müdahale ettiğini 

belirtti. Küresel ekonominin Büyük Buhran'dan bu yana görülen en derin düşüşe doğru ilerlediğini belirten Maechler, güvenli varlık frank 

üzerinde baskının önemli ölçüde arttığını dile getirdi. Ayrıca İsviçre'nin büyük bir ihtimalle V şeklinde bir toparlanma kaydetmeyeceğinin 

altını çizdi. İngiltere Merkez Bankası baş ekonomisti Andrew Haldane, diğer seçenekler arasında negatif faizi de değerlendirdiklerini 

söyledi. Haldane'in "Biraz daha acil olarak bakmamız gerekecek -ve baktığımız- bir şey." dediği belirtilen habere göre BoE baş ekonomisti 

bankanın tahvil alımlarını genişletme gibi diğer seçeneklerinin de olduğunu belirtti. 

Petrol piyasasına ilişkin tahmin yapan kurumlara göre koronavirüs pandemisi petrol talebini bu çeyrekte yıllık 1.7 milyar varil düşürebilir. 

Küresel petrol talebinin beşte biri bu çeyrek kaybolacak. Petrol tahmini yapan üç büyük kurum, koronavirüsle mücadelede alınan 

kısıtlama önlemleriyle birlikte dünyanın petrol tüketiminde gelmiş geçmiş en sert düşüşle karşı karşıya olduğu konusunda hemfikir. 

Talebin aldığı darbenin ölçeği, üreticilerin uyguladığı kısıntılara rağmen stokların bu yıl yükseleceği anlamına geliyor. Öte yandan ABD'nin 

petrol sondaj kulesi sayısı azalmaya devam ediyor. ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı, bu hafta da 34 adet azalarak 9 hafta üst üste 

düşüş gösterdi. 

ABD ekonomik verileri ise tarihi düşüşler yaşamaya devam ediyor. Son olarak ABD sanayi üretimi rekor düşüş kaydederek Nisan'da 

yüzde 11.2 düştü ve kapasite kullanım oranı yüzde 64.9'a geriledi. Fed verilerine göre ABD'de sanayi üretimi Nisan'da koronavirüs 

pandemisi nedeniyle yüzde 11.2 düştü. Bu, endeks tarihindeki en büyük aylık düşüş olarak kayda geçti. Kapasite kullanım oranı da 

yüzde 64.9 ile rekor seviyeye geriledi. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, koronavirüs nedeniyle Fransa'nın not görünümünü negatife 

indirdi. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Fransa'nın 'AA' seviyesindeki ülke notunun görünümünü revize ederek 'negatif'e 

indirdi. 

Bu sabah ABD vadelileri ekonomilerin yeniden açılmasının verdiği moraller %1 üzerinde artıda. Asya’da da pozitif hareketler gözleniyor. 
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 Günün Gelişmeleri: 

XU100 endeksi haftanın son işlem gününü 

%0.58 yükselişle 99.768 seviyesinde 

tamamladı. 11.1 milyar TL işlem hacminin 

gerçekleştiği günde bankacılık endeksi 

%0.50 yükselirken, sanayi endeksi ise 

%0.27 değer kazandı. 

Geçtiğimiz hafta Fed başkanı Powell’ın 

ekonomik görünümün yüksek oranda 

belirsiz ve aşağı yönlü risklerin ciddi 

olduğunu açıklamaları sonrasında  

satışlarla karşılaşan endeksin kayıplarını 

telafi ettiğini gördük. Geçtiğimiz hafta 

Perşembe günü küresel borsalardaki 

düşüşlere karşı koyamayan endeks destek 

seviyelerinde tutunmayı başardı. Korona 

virüs salgınında vaka ve ölüm sayısındaki 

artışın ivme kaybetmesine bağlı olarak 

karantina tedbirlerinin gevşetilmesi ve 

ekonomi yönetimlerinin reel sektöre 

desteklerinin devam etmesi ile önümüzdeki 

günlerde alımların güçlendiğini görebiliriz.  

Haftanın ilk işlem gününde endeksteki 

fiyatlamaları ve haber akışını yakından 

takip etmeyi sürdüreceğiz. 

 

Teknik Analiz:  

Güne yükselişle başlayan ve gün içerisinde dalgalı hareket eden endeks günü 

50 günlük üssel hareketli ortalamasının üzerinde kapattı. 99.500 pivot seviyesi 

üzerinde kalmayı başaran endekste alımlarının devam etmesi durumunda 

100.200 ve 101.500 direnç seviyeleri görülebilir. Satış baskısının artması ve 

aşağı yönlü hareketler görülmesi halinde ise 98.700 ve 97.500 destek 

seviyelerini takip edeceğiz.  

Destekler: 98.700 / 97.500 / 96.600 

Dirençler: 100.200 / 101.500 / 102.400  

 

 

Günün Gelişmeleri 

Haziran ayı vadeli endeks 30 kontratı 

haftanın son işlem gününü %0.44 

yükselişle 115.400 seviyesinde 

tamamladı. 

Geçtiğimiz hafta Fed başkanı Powell’ın 

ekonomik görünümün yüksek oranda 

belirsiz ve aşağı yönlü risklerin ciddi 

olduğunu açıklamaları sonrasında geri 

çekilme yapan kontrattın sonrasında 

kayıplarını telafi ettiğini gördük. Geçtiğimiz 

hafta Perşembe günü küresel borsalardaki 

düşüşlere karşı koyamayan kontrat destek 

seviyelerinde tutunmayı başardı. Korona 

virüs salgınında vaka ve ölüm sayısındaki 

artışın ivme kaybetmesine bağlı olarak 

karantina tedbirlerinin gevşetilmesi ve 

ekonomi yönetimlerinin reel sektöre 

desteklerinin devam etmesi ile 

önümüzdeki günlerde alımların 

güçlendiğini görebiliriz.  

Haftanın ilk işlem gününde kontrattaki 

fiyatlamaları ve haber akışını yakından 

takip etmeyi sürdüreceğiz. 

 

Teknik Analiz: 

Güne yükselişle başlayan kontrat gün içerisinde dalgalı bir seyir izledikten sonra 

günü artıda kapattı. 50 günlük üssel hareketli ortalamasının altında bulunan 

kontratta satış baskının artması durumunda 115.000 ve 114.500 destek 

seviyeleri test edilebilir. Olası yukarı yönlü tepki alımlarında ise 116.000 ve 

116.600 direnç seviyeleri görülebilir.  

Destekler: 115.000 / 114.500 / 113.800 

Dirençler: 116.000 / 116.600 / 117.500 
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Günün Gelişmeleri: 

Mayıs ayı vadeli USDTRY kontratı 

haftanın son işlem gününü %0.71 

düşüşle 6.93 seviyesinde tamamladı.  

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 

Kurumu’nun (BDDK) Türk bankalarına 

TL yükümlülüklerini vadesinde yerine 

getirmeyen BNP Paribas SA, Citibank 

NA, UBS AG'ye işlem yasağı getirildiği 

açıklaması sonrasında yükseliş ivmesini 

kaybeden kontrat, piyasalarda artan 

olsaı swap anlaşması beklentisi ile geri 

çekilmeyi sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta 

Fed başkanı Powell’ın ekonomik 

görünümün yüksek oranda belirsiz ve 

aşağı yönlü risklerin ciddi olduğunu 

açıklamaları sonrasında da kontratta 

geri çekilmenin devam ettiğini gördük. 

Olası swap anlaşmasının olması 

durumunda kontratta sert geri çekilme 

görülebilir. 

Haftanın ilk işlem gününde kontrattaki 

fiyatlamaları ve haber akışını yakından 

takip etmeyi sürdüreceğiz. 

Teknik Analiz:  

Güne düşüşle başlayan kontrat gün içerisinde de geri çekilmeyi sürdürdü ve 

günü ekside noktaladı. Kontratta geri çekilmenin sürmesi halinde 6.9150 ve 6.90 

destek seviyeleri test edilebilir. Geri çekilme sonrasında yukarı yönlü tepki 

alımları görülmesi durumunda ise 6.95 ve 6.9650 direnç seviyeleri görülebilir.  

Destekler: 6.9150 / 6.9000 / 6.8850   

Dirençler: 6.9500 / 6.9650 / 6.9800 

 

Teknik Analiz:  

Güne yükselişle başlayan kontrat gün içerisinde bu yükselişini korumayı 

başardı ve günü artıda noktaladı. Kontratta yükselişin sürmesi halinde 1755 

ve 1760 direnç seviyeleri test edilebilir. Olası geri çekilmeler görmemiz 

durumunda ise 1742 ve 1735 destek seviyelerini takip edeceğiz.  

Destekler: 1742 / 1735 / 1728 

Dirençler: 1755 / 1760 / 1767 

 

Günün Gelişmeleri: 

Haziran ayı vadeli Altın kontratı, haftanın son 

işlem gününü %0.77 yükselişle 1747 

seviyesinde tamamladı.  

Beklenildiği gibi kötü gelen ve gelmeye 

devam eden ABD ekonomik verilerine ek 

olarak önceki gün Fed başkanı Powell’ın 

ekonomik görünümün yüksek oranda belirsiz 

ve aşağı yönlü risklerin ciddi olduğunu 

açıklamaları sonrasında Ons Altın’da 

yükselişin hızlandığını gördük. Korona virüs 

pandemisi süresince ABD ekonomisini 

korumak tüm tedbirlerin alındığı belirten 

Powell’ın açıklamalarından sonra son olarak 

ABD sanayi üretimi Nisan ayında rekor 

düşüşle yüzde 11.2 olurken kapasite 

kullanım oranı yüzde 64.9'a geriledi. Bu 

veriler ışığında ABD ekonomisindeki 

toparlanmanın V şeklinde değil U şeklinde 

olacağı sonucuna varıyoruz. Ons Altın’a 

devam eden talep ile kontrattın da yükselişe 

devam edeceğini söyleyebiliriz. 

Haftanın ilk işlem gününde virüs kaynaklı 

haber akışını ve bu haberlerin fiyatlamalara 

olan etkilerini yakından takip etmeyi 

sürdüreceğiz. 
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CRFSA: 2020 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarında 95 milyon TL net zarar açıkladı. 

ALYAG payında 18/05/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle mevcut "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı"na ilave 

olarak "Brüt Takas" ve "Emir Toplama Aşamalarında Denge Bilgisi Yayınının Kısıtlanması" şeklindeki önleyici 

tedbirler uygulanacaktır. Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 17/08/2020'dir. 

NETAS: 2020 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarında 3 milyon TL net zarar açıkladı. 

CMBTN payında 18/05/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağı"na ilave olarak "Kredili 

İşlem Yasağı" ve "Brüt Takas" önleyici tedbirler uygulanacaktır. Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 17/06/2020'dir. 

BUCIM: 2020 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarında 2 milyon TL net kar açıkladı. 

ECILC: 2020 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarında 87 milyon TL net kar açıkladı. 

SAHOL: 2020 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarında 1.2 milyar TL net kar açıkladı. 

ALBRK: 2020 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarında 12 milyon TL net kar açıkladı. 

Adana Çimento, Aslan Çimento, Bolu Çimento ve Ünye Çimento, 21/05/2020 olarak duyurulan pay dağıtım 

tarihinden itibaren Kotasyon Yönergesinin 23/1-ç maddesi kapsamında kottan çıkarılacak olup, Mardin Çimento 

payları ise Ana Pazar'da işlem görmeye devam edecektir. Bu kapsamda, Adana Çimento, Aslan Çimento, Bolu 

Çimento ve Ünye Çimento payları Borsamızda en son  20/05/2020 tarihinde işlem görmüş olacaktır. 

SKBNK: 2020 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarında 6.9 milyon TL net kar açıkladı. 

EGEEN: 2020 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarında 57 milyon TL net kar açıkladı. 
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