..

6 Nisan 2020

GÖZLER PETROL FİYATLARINDA OLMAYA DEVAM EDECEK..
Dünya’nın koronavirüs mücadelesi, artan hızla devam ediyor. Dünya’nın dört bir yanından Türkiye’de dahil olmak üzere aşı ve ilaç
çalışmaları kapsamında haberler gelmeye devam ediyor. Avustralya’da bir ilacın hastalığın semptomlarını 48 saatte ortadan kaldırdığını
belirten bir ilacın denendiğini açıkladı. Yurtiçinde de Ankara üniversitesinde virüsün izole edildiği ve aşı çalışması konusunda büyük bir
aşama kaydedildiği belirtildi. Dünkü verilere göre Türkiye’de toplam vaka sayısı 27.934’e yükseldi. 76 kişi de hayatını kaybetti. Fakat
ilerleyiş açısından grafiğin aşağı doğru yöneldiği gözleniyor. Test sayısı 20.000 üzerine çıktı. Test sayısı/vaka oranı, entübe hasta/ölüm
oranı, vaka sayısı/ölüm oranında düşüşün devam ettiği gözleniyor. ABD'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 500'ü
geçti. Son 24 saatte 1340 kişi yeni tip koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirirken, vaka sayısı 334 bine ulaştı. Dünyada Kovid-19 salgınının
etkili olduğu ülkeler listesinde İtalya’yı geçerek ikinci sıraya yerleşen İspanya’da vaka sayısı132 bine yaklaştı. Fakat Test sayılarının
artmasına paralel, İtalya, İspanya, Almanya ve Fransa'da ölüm sayısında gerileme olduğu gözleniyor.
Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, yeni tip koronavirüs salgınının tüm dünyada "2008 küresel mali krizinden çok
daha kötü ve benzeri görülmemiş" ekonomik krize yol açtığını söyledi. Georgieva, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) İsviçre'nin Cenevre
kentindeki merkezinde video konferans yoluyla düzenlenen basın toplantısına katıldı. IMF'nin 1 trilyon dolarlık finansal kapasitesini
koronavirüsten etkilenen ülkeler için kullanmaya hazır oldukları mesajını veren Georgieva, şimdiye kadar 90'dan fazla ülkenin
kendilerinden yardım talebinde bulunduğunu aktardı.
Dünya’nın korona virüsle birlikte yakından izlediği diğer gelişme olan petrol konusunda ise OPEC + ülkelerinin bugün yapılması beklenen
toplantısı Moskova – Riyad arasındaki gerilim nedeniyle ertelendi. Petrol fiyatları konusundaki anlaşmazlığı sonlandırmayı hedefleyen
toplantının 9 Nisan'a ertelendiğini belirtildi. Geçen hafta OPEC ile OPEC dışı bazı üretici ülkelerin arasındaki toplantının 6 Nisan'da video
konferans yoluyla yapılacağı açıklanmıştı. Suudi Arabistan ile Rusya Mart ayı başından beri üretim kısıntısı ve petrol fiyatları konusunda
anlaşmazlık yaşarken, bu anlaşmazlık petrol fiyatlarının 18 yılın en düşük seviyelerine inmesine neden olmuştu. Yaşanan bu son
gelişmeyle birlikte bu hafta petrol fiyatlarında oynaklık yine yüksek seyredebilir.
Geçen haftanın son işlem gününde ABD borsaları günü yeni tip koronavirüs salgını ve ekonomik etkilerine ilişkin endişelerin devam
etmesiyle düşüşle tamamlandı. Avrupa’da da endeksler yine korona virüsün etkilerine bağlı olarak devam eden endişelerin etkisiyle günü
negatif tarafta tamamladı. Bu hafta veri akışı bakımından daha sakin bir hafta olacak. Gözler ise petrol fiyatlarındaki oynaklık ve bu konuyla
ilgili gelecek haber akışlarında olacak.
Bu sabah virüse bağlı ölüm ve yeni vaka sayılarının yavaşlamasıyla ABD vadelilerinin haftaya pozitif başlangıç yaptığı gözleniyor. Her üç
endeksinde yazının yazıldığı sıralarda %3 civarında yükselişte hareket ediyor. DAX30 vadeli endeksi de %3’e yakın yükselirken Asya
borsalarında Nikkei 225 ve Hang Seng’in de pozitif tarafta olduğu gözleniyor. İngiltere başbakanı Boris Johnson’ın hastaneye kaldırıldığı
haberlerini ardından Sterlin’de Dolar’a karşı düşüş yaşanıyor. Petrol fiyatları toplantının ertelenmesiyle %1 kadar düşüş yaşıyor.
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Günün Gelişmeleri:
XU100 endeksi haftanın son işlem gününü
%0.05 yükselişle 89.553 seviyesinde
tamamladı. 8,1 milyar TL işlem hacminin
gerçekleştiği günde bankacılık endeksi
%0.88 düşerken, sanayi endeksi ise %0.74
değer kazandı.

Teknik Analiz:
Sakin bir işlem günün geride bırakan endekste yeni haftada yukarı yönlü
hareketlerde 90.500 seviyesinden sonra 91.500 ve 92.800 takip edeceğiz.
Endekste olası geri çekilmelerde ise 88.800 ve 87.700 destek seviyeleri söz
konusu.
Destekler: 88.800 / 87.700 / 86.500
Dirençler: 90.500 / 91.500 / 92.800

Haftanın son işlem gününü oldukça sakin
ve yatay bir bantta geçiren endekste işlem
hacmi de önceki günlerin altında kaldı.
Haftanın son işlem gününe iç tarafta
açıklanan enflasyon verisiyle başlamıştık.
Enflasyonun hem aylık hem de yıllık bazda
beklentilere paralel artış gösteresi endeks
tarafında fiyatlamayı bozmazken öğleden
sonra ABD’de açıklanan Tarım Dışı
İstihdam veri seti de endeksin yatay
hareketini bozmadı. Son işlem günlerinde
yatay hareket eden endeksin yukarı ya da
aşağı yönlü hareketlerin devamı için yatay
bant aralığından çıkılması gerekmektedir.
Sakin bir veri akışıyla başladığımız yeni
haftada da virüs kaynaklı haber akışını
yakından takip etmeyi sürdüreceğiz.
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Günün Gelişmeleri
Nisan ayı vadeli endeks 30 kontratı
haftanın son işlem gününü %0.23 düşüşle
106.675 seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Sakin bir işlem gününü geride bırakan kontratta yeni işlem haftasının ilk
gününde yukarı yönlü hareketlerde 107.700 ve 108.600 direnç seviyelerini takip
edeceğiz. Direnç seviyelerinin geçilmesi durumunda kontrattaki yükseliş
hızlanabilir. Olası geri çekilmelerde ise 106.500 ve 105.000 destek seviyeleri
söz konusu.
Destekler: 106.500 / 105.000 / 104.200
Dirençler: 107.700 / 108.600 / 109.500

Spot piyasada olduğu gibi haftanın son
işlem gününü oldukça sakin ve yatay bir
bantta geçiren Nisan ayı vadeli endeks 30
kontratında işlem hacmi de önceki
günlerin altında kaldı. Cuma günü
açıklanan yurt içi enflasyon oranının hem
aylık hem de yıllık bazda beklentilere
paralel
artış
gösteresi
kontratın
fiyatlamasını etkilemezken öğleden sonra
ABD’de açıklanan Tarım Dışı İstihdam
veri seti de kontrattaki yatay hareketini
bozmadı. Son işlem haftasında yatay
hareket eden kontratta yukarı ya da aşağı
yönlü hareketlerin devamı için yatay bant
aralığından çıkılması gerekiyor.
Sakin bir veri akışıyla başladığımız yeni
haftada da virüs kaynaklı haber akışını
yakından takip etmeyi sürdüreceğiz.
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Günün Gelişmeleri:
Nisan ayı vadeli USDTRY kontratı
haftanın son işlem gününü %1.29
yükselişle
6.7680
seviyesinde
tamamladı.

Teknik Analiz:
Güçlü duruşunu haftanın son işlem gününde de devam ettiren Nisan ayı vadeli
USDTRY kontratında yeni haftada yukarı yönlü hareketin devamı halinde 6.7880
ve 6.80 direnç seviyelerini takip edeceğiz. Olası geri çekilmelerde ise 6.7550 ve
6.74 destek seviyeleri söz konusu.
Destekler: 6.7550 / 6.7400 / 6.7250

Geçtiğimiz hafta boyunca yükselişini
sürdüren Nisan ayı vadeli USDTRY
kontratında geçtiğimiz Perşembe günü
direnç seviylerinden satışlar geldiğini
görmüştük. Haftanın son günü bu
satışlarını geri alan kontrat direnç
seviyelerine yakın haftayı noktaladı.
Yeni
işlem
haftasında
kontratta
yükselişin devam etmesi için direnç
seviyelerinin
geçilmesi
gerekiyor.
Küresel bazda doların güçlü duruşu
devam ederken dolar endeksi de 100
seviyesi üzerinde bulunuyor. Doların
güçlü duruşu sürdükçe kontrattaki
yükseliş trendi devam edebilir.
Haftanın ilk işlem gününde de virüs
kaynaklı haber akışını yakından takip
etmeyi sürdüreceğiz.

Dirençler: 6.7880 / 6.8000 / 6.8250
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Günün Gelişmeleri:
Nisan ayı vadeli Altın kontratı, haftanın son
işlem gününü %0.70 yükselişle 1.625
seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Son iki işlem gününde yaşadığı yükselişle direnç seviyesini kırarak haftayı
kapatan kontratta yükselişin sürmesi halinde 1628 ve 1634 direnç seviyelerini
takip edeceğiz. Olası geri çekilmelerde ise 1615 ve 1608 destek seviyeleri söz
konusu.
Destekler: 1615 / 1608 / 1602
Dirençler: 1628 / 1634 / 1650

Geçtiğimiz hafta içerisinde yaşadığı satış
baskısı ile değer kaybı yaşayan Nisan ayı
vadeli Altın kontratında haftanın son ili işlem
gününde toparlanma olduğunu gördük.
Küresel bazda azalmayan korona virüs
endişeleri ile sarı metale olan talep devam
ediyor. Kontrattın hareketli ortalamaları ve
destek seviyeleri üzerinde kalması yukarı
yönlü hareketi güçlendirebilir. Yaşanan virüs
krizinin 2008 küresel mali krizinden çok daha
kötü ve benzeri görülmemiş ekonomik krize
yol açtığını yönündeki görüşler devam ettikçe
Altına olan talebin devam edeceğini
düşünüyoruz.
Haftanın ilk işlem gününde ve hafta
genelinde virüs kaynaklı haber akışını
yakından takip etmeyi sürdüreceğiz.
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TTRAK: Daha önce Coronavirüs etkilerini azaltmaya yönelik alınan önlemler çerçevesinde, Ankara ve Erenler
Fabrikalarımızda yapılan üretime 23.03.2020 tarihinden başlamak üzere 14 gün süreyle ara verilecek ara 20.04.2020
tarihine kadar uzatılmıştır.
CLEBI: 3 Nisan 2020 tarihinde Yönetim Kurulumuz, Kar Dağıtımının 2 eşit taksitte; 31 Ağustos 2020 ve 30 Ekim
2020 tarihlerinde yapılmasına karar vermiştir.
DERIM.E paylarında 06/04/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 20/04/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna)
kadar brüt takas uygulanacaktır.
FROTO: Ford Avrupa'nın, koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılımına paralel olarak Avrupa'da ticaretin kesintiye
uğraması ve tedarik zincirinde yaşanan problemler sebebiyle daha önce 13 Nisan 2020 olarak açıklanan üretime ara
verme tarihi 27 Nisan 2020’ye kadar uzatılmıştır.

