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FED SONRASI KÜRESEL BORSALARDA SATIŞ DALGASI 

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in ABD'den ek ithalat taahhütlerini yerini getirmemesine karşın iki ülke arasındaki birinci faz ticaret 

anlaşmasını yeniden müzakere etmeyeceğini söyledi. Çin'in ABD tarım ürünlerinde alımlarını artırmasına karşın, bu ay başında Komünist 

Parti'nin yayını olan the Global Times'ta Pekin'in anlaşmayı iptal ya da yeniden müzakere etmeyi değerlendirdiği belirtildi. 

ABD'de işsizlik maaşına başvuranların sayısı 9 Mayıs'ta sona eren haftada 2.98 milyon oldu. Başvurular önceki hafta 3.1 milyon olmuştu. 

Beklenti, 2.5 milyondu. Her ne kadar başvurular 28 Mart'taki zirve seviye sonrası gerilese de koronavirüs pandemisi nedeniyle işsizlik 

maaşına başvuranların sayısı 8. haftada da milyonlar seviyesinde gerçekleşti. Şirketlerin faaliyetlerine ara vermek zorunda kaldığı Mart 

ortasından bu yana toplam başvurular 36.5 milyona ulaştı. 

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Bailey, negatif faizin şimdilerde düşündükleri bir şey olmadığını söyledi. İngiltere Merkez Bankası 

Başkanı Andrew Bailey, ABD merkez bankası Fed'in başkanının da bu fikre karşı çıkmasından bir gün sonra yaptığı açıklamada, negatif 

faizi kullanmayı düşünmediklerini kaydetti. Bailey, Perşembe günü katıldığı FT web konferansında, "(Negatif faiz) Şimdilerde planlamakta 

ya da değerlendirmekte olduğumuz bir şey değil," dedi ve böyle bir adımın önemli bir iletişim zorluğu olacağını ve bankalar için güçlük 

yaratacağını sözlerine ekledi. 

Avrupa'daki birçok ülke, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirleri kaldırmayı sürdürüyor. 

Polonya'da, salgınla mücadele amacıyla kapatılan kuaför ve güzellik salonları, 18 Mayıs itibarıyla yeniden açılacak. Aynı tarihte ülkedeki 

restoran ve kafelerin de yeniden açılmasına izin verilirken, yetkililer kapalı ortamlarda sınırlı sayıda kişinin hizmet alabileceğine ve sosyal 

mesafeye uyulmasının önemine dikkati çekti. Öte yandan Avrupa Merkez Bankası'nın yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ikinci 

çeyrekte Euro Bölgesi’nin ekonomisinde güçlü bir ekonomik gerileme beklediği belirtildi. AMB, Euro Bölgesi'nde ekonomik ve mali 

gelişmelere ilişkin bir güncelleme raporu yayınladı. Raporda, Kovid-19’nun yayılmasını önlemek için alınan önlemlerin Euro Bölgesi 

ülkelerinde ve dünya genelinde ekonomik faaliyetleri büyük ölçüde durdurduğu belirtilerek, “Euro Bölgesi benzeri görülmemiş bir büyüklük 

ve hızda ekonomik bir daralma ile karşı karşıyadır.” ifadesi kullanıldı. 

Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri geçen hafta 308 milyon dolar azalarak 51.1 milyar dolara indi. Türkiye Cumhuriyet Merkez 

Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 410 milyon dolar azalarak 85 milyar 833 milyon dolara geriledi. TCMB tarafından Haftalık 

Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 8 Mayıs'ta Merkez Bankası brüt Döviz rezervleri, 308 milyon dolar azalışla 51 milyar 

149 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 30 Nisan'da 51 milyar 457 milyon dolar seviyesindeydi. Merkez Bankası'nın verilerine göre, 

yabancı yatırımcılar geçen hafta net 1.05 milyar dolarlık menkul kıymet sattı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 

Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 8 Mayıs haftasında net 227,8 milyon dolarlık 

hisse senedi, 821,8 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi ve 7,3 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı. 
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 Günün Gelişmeleri: 

XU100 endeksi haftanın dördüncü işlem 

gününü %0.96 düşüşle 99.193 seviyesinde 

tamamladı. 14.5 milyar TL işlem hacminin 

gerçekleştiği günde bankacılık endeksi 

%2.29 düşerken, sanayi endeksi ise %1.17 

değer kaybetti. 

Önceki gün Fed başkanı Powell’ın 

ekonomik görünümün yüksek oranda 

belirsiz ve aşağı yönlü risklerin ciddi 

olduğunu açıklamaları sonrasında sınırlı 

geri çekilme yapan endeksin dün ise ABD 

vadelileri ve Asya piyasalarındaki satışlara 

eşlik etmesiyle düşüşünü gördük. Küresel 

borsalardaki düşüşlere karşı koyamayan 

endeks destek seviyelerinde tutunabilirse, 

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 son işlem gününde endeksteki 

fiyatlamaları ve haber akışını yakından 

takip etmeyi sürdüreceğiz. 

Teknik Analiz:  

Güne düşüşle başlayan ve gün içerisinde düşüş hareketine devam eden endeks 

günü 50 günlük üssel hareketli ortalama seviyesine oldukça yakın noktaladı. 

Endekste düşüşün sürmesi halinde 98.500 ve 97.700 destek seviyelerini takip 

edeceğiz. 99.000 pivot seviyesi üzerinde kalınması ve olası tepki alımlarının 

görülmesi durumunda ise 100.200 ve 101.500 direnç seviyeleri görülebilir.  

Destekler: 98.500 / 97.700 / 96.600 

Dirençler: 100.200 / 101.500 / 102.400  

 

 

Günün Gelişmeleri 

Haziran ayı vadeli endeks 30 kontratı 

haftanın dördüncü işlem gününü %0.45 

düşüşle 115.675 seviyesinde tamamladı. 

Önceki gün Fed başkanı Powell’ın 

ekonomik görünümün yüksek oranda 

belirsiz ve aşağı yönlü risklerin ciddi 

olduğunu açıklamaları sonrasında sınırlı 

geri çekilme yapan kontrattın dün ise ABD 

vadelileri ve Asya piyasalarındaki satışlara 

eşlik etmesiyle düşüşünü gördük. Küresel 

borsalardaki düşüşlere karşı koyamayan 

kontrat destek seviyelerinde tutunabilirse, 

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 son işlem gününde kontrattaki 

fiyatlamaları ve haber akışını yakından 

takip etmeyi sürdüreceğiz. 

 

Teknik Analiz: 

Güne düşüşle başlayan kontrat gün içerisinde dalgalı bir seyir izledikten sonra 

günü ekside 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 dördüncü işlem gününü %0.21 

düşüşle 6.9807 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. Önceki gün 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 son 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 6.9650 ve 6.95 

destek seviyeleri test edilebilir. Geri çekilme sonrasında yukarı yönlü tepki 

alımları görülmesi durumunda ise 7.00 ve 7.0250 direnç seviyeleri görülebilir.  

Destekler:  6.9650 / 6.9500 / 6.9350 

Dirençler: 7.0000 / 7.250 / 7.0500  

 

 

Teknik Analiz:  

Güne yükselişle başlayan kontrat gün içerisinde bu yükselişini korumayı 

başardı ve günü artıda noktaladı. Kontratta yükselişin sürmesi halinde 1743 

ve 1750 direnç seviyeleri test edilebilir. Olası geri çekilmeler görmemiz 

durumunda ise 1728 ve 1720 destek seviyelerini takip edeceğiz.  

Destekler: 1728 / 1720 / 1712   

Dirençler: 1743 / 1750 / 1758 

 

Günün Gelişmeleri: 

Haziran ayı vadeli Altın kontratı, haftanın 

dördüncü işlem gününü %1.02 yükselişle 

1735 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 

dün ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 

tahminleri aşarak 2.98 milyon olarak 

açıklandı. 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 son işlem gününde virüs kaynaklı 

haber akışını ve bu haberlerin fiyatlamalara 

olan etkilerini yakından takip etmeyi 

sürdüreceğiz. 
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TACTR, ETILR ve ARTI paylarında 15/05/2020 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 14/08/2020'dir. 

NUHCM: 2020 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarında 69 milyon TL net kar açıkladı. 

KRONT: 2020 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarında 1 milyon TL net kar açıkladı. 

RALYH: 21.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin %200 oranında bedelli olarak 42.000.000 TL nakden artışla 

63.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir. 

BIMAS: 2020 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarında 430 milyon TL net kar açıkladı. 

HALKB: 2020 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarında 825 milyon TL net kar açıkladı. 

DOBUR ve OYAYO paylarında 15/05/2020 tarihli işlemlerden  (seans başından) 29/05/2020 tarihli işlemlere (seans 

sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. 

VESTL: 2020 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarında 135 milyon TL net kar açıkladı. 

TATGD: 2020 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarında 29 milyon TL net kar açıkladı. 
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