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HAFTAYA YİNE VİRÜS ETKİSİYLE BAŞLIYORUZ..
Dünya’yı etkisine alan korona virüste toplam vaka sayısı 720 bini aşarken virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 34 bine ulaştı.
ABD’deki vaka sayısı 142 bini bulurken Avrupa’da virüsün merkez üssü olan İtalya’da vaka sayısı ise 100 bine yaklaştı. İngiltere
Başbakanı Boris Johnson’ın evlere göndereceği mektupla, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında "işlerin iyiye gitmeden önce daha
da kötüleşeceğini" belirteceği bildirildi. İlk başlarda "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü şekilde yayılması"
stratejisi izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının 277 bini bulabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.
ABD Temsilciler Meclisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele, salgın nedeniyle zarara uğrayan kişi ve işletmecilerin
sübvanse edilmesini öngören 2,2 trilyon dolarlık ekonomik teşvik paketini onayladı. Senatoda çarşamba günü kabul edilmesinin ardından
Temsilciler Meclisine gönderilen 2,2 trilyon dolarlık ekonomik teşvik paketi, Genel Kurulda yapılan sözlü oylamada vekillerin tamamına
yakınının oylarıyla kabul edildi.
THY iç hat uçuşlarını sınırladı. THY, korona virüs tedbirleri kapsamında sadece belirli illere sefer yapılacağını duyurdu. THY Genel
Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medyadan yaptığı açıklamada pazar günü 00:01'den itibaren İstanbul, Ankara, Samsun, Trabzon, Van,
Diyarbakır, Erzurum, Malatya, Gaziantep, Kayseri, Konya, Adana, Antalya ve İzmir'e uçulacağını belirtti. Sefer saatleri ise daha sonra
belli olacak. Ayrıca ticari taksiler için ise her gün için tek-çift plaka uygulamasına geçildi.
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Özbaş, "Türkiye ekonomisi, dinamik yapısıyla bu süreci göreceli olarak en az hasarla ve kısa sürede
atlatan ekonomilerden biri olacaktır." dedi. Bununla birlikte koronavirüsün yarattığı ekonomik aktivitedeki yavaşlama karşısında yurtiçinde
de çeşitli adımlar atılmaya devam ediliyor. Bu bağlamda TCMB tarafından 1 Nisan 2020'den geçerli olmak üzere, Türk lirası cinsinden
kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,40'tan yüzde 1,25'e düşürüldü. Ayrıca Türk lirası cinsinden kredi
kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1,70'ten yüzde 1,55'e düşürüldü.
Haftanın ilk işlem gününde Asya hisse senetlerine baktığımızda, yatırımcıların hafta sonu gerçekleşen gelişmeleri koronavirüsü yenmek
için daha uzun bir yol olduğu şeklinde değerlendirmeleri ile birlikte geriledi. Fakat riskli varlıkalrdan kaçış eğilimi, SP 500 endeks vadeli
kontratlarının alt işlem sınırlarına gerilediği geçen son üç Pazartesi günkü kadar yoğun gözükmüyor. Vadeliler bu sabah yazının yazıldığı
sıralarda yaklaşık %0,2 civarı aşağıda hareket ediyor. Japonya'da Topix Endeksi, endeks üyelerinin çoğunluğunun temettü hakkı
olmaksızın işlem görmesinden dolayı diğer endekslere göre daha kötü performans gösterdi. Japonya’da Nikkei endeksi %2.9 düşüş ile
hareket ederken Çin’de de %2’ye yakın düşüş eğiliminin izlendiği gözleniyor. Güvenli varlık olarak talep gören ons Altın ise Cuma
kapanışına göre bir miktar düşüş ile 1616 Dolar seviyesinde işlem görüyor.
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Günün Gelişmeleri:
XU100 endeksi haftanın son işlem gününü
%3.72 düşüşle 88.125 seviyesinde
tamamladı. 11.1 milyar TL işlem hacminin
gerçekleştiği günde bankacılık endeksi
%2.63 düşerken, holding endeksi ise
%3.97 değer kaybetti.

Teknik Analiz:
Haftanın son işlem gününe yükseliş ile başlayan endeks 92.000 direnç seviyesini
aşamayınca bu seviyeden gelen satışlarla yönünü aşağı çevirdi. 88.000
seviyesine kadar gerileyen endekste düşüşün sürmesi halinde 87.700 ve 86.500
destek seviyelerini takip edeceğiz. Olası toparlanma durumunda ise 89.000 ve
90.500 direnç seviyeleri söz konusu.

Yurtdışı piyasalar ile paralel hareket
etmeye devam eden BIST 100 endeksi,
ABD vadelileri ve Asya borsalarında
gözlenen pozitif seyir ile güne yükselişle
başladı. Direnç seviyelerinden gelen
satışlar ile gün içerisinde yönünü aşağı
çeviren endekste artan satış baskısı ile
değer kayıpları derinleşti. Korona virüsün
ekonomik etkileri devam ederken veri
akışının oldukça yoğun olduğu bir haftaya
başlayan endekste yurt dışı gelişmelerin
etkisiyle yine sert hareketler görülebilir.
Haftanın ilk işlem gününde ve hafta
genelinde virüs kaynaklı haber akışını
yakından takip etmeyi sürdüreceğiz.

Destekler: 87.700 / 86.500 / 85.200
Dirençler: 89.000 / 90.500 / 92.500
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Günün Gelişmeleri
Nisan ayı vadeli endeks 30 kontratı
haftanın son işlem gününü %3.69 düşüşle
105.050 seviyesinde tamamladı.
Yurtdışı piyasalar ile paralel hareket
etmeye devam eden Nisan ayı vadeli
endeks 30 kontratı, ABD vadelileri ve
Asya borsalarında gözlenen satışlarla
birlikte güne hafif satıcılı başlangıç yaptı.
Satıcılı seyirden çıkamayan kontratta
artan satış baskısı ile değer kaybının
derinleştiğini gördük. Son dönem yurt
piyasalarla çok benzer şekilde hareket
eden kontratın yeni işlem haftasında bu
hareketine devam ettiğini görebiliriz.

Teknik Analiz:
Haftanın son işlem gününe düşüşle başlayan Nisan ayı vadeli endeks 30
kontratı 105.000 seviyesi üzerinde tutunmayı başardı. Haftanın ilk işlem
gününde satış baskısının sürmesi halinde 104.600 ve 103.500 destek seviyeleri
söz konusu. Kontrattaki olası yukarı yönlü hareketlerde ise 106.100 ve 107.500
direnç seviyelerini takip edeceğiz.
Destekler: 104.600 / 103.500 / 102.400
Dirençler: 106.100 / 107.500 / 108.400

Haftanın ilk işlem gününde ve hafta
genelinde virüs kaynaklı haber akışını
yakından takip etmeyi sürdüreceğiz.
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Günün Gelişmeleri:
Mart ayı vadeli USDTRY kontratı
haftanın son işlem gününü %0.86
yükselişle
6.4506
seviyesinde
tamamladı.

Teknik Analiz:
Yaşadığı geri çekilme ile 6.40’ın altına sarkan kontrat haftanın son işlem
günündeki toparlanma ile tekrar 6.45 seviyesinin üzerine çıktı. Yeni işlem
haftasında kontrattaki yükselişin sürmesi halinde 6.4650 ve 6.4775 direnç
seviyeleri söz konusu. Olası geri çekilmelerde ise 6.4420 ve 6.43 seviyelerini
takip edeceğiz.

Haftanın ilk işlem günüde yaşadığı
yükseliş ile 6.65 seviyelerine kadar
yükselen Mart ayı vadeli USDTRY
kontratı 6.40 seviyesinin altını test
etsede bu seviyelerde kalıcı olmadı.
Küresel bazda toparlanarak yönünü
yukarı çeviren dolarda, korona virüs ile
ilgili ABD hükümetinin ve FED’in
atabileceği yeni adımlar kontratta sert
hareketlere neden olabilir. Son olarak
geçtiğimiz Cuma günü ABD Temsilciler
Meclisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19)
salgınıyla mücadele kapsamında 2,2
trilyon dolarlık ekonomik teşvik paketini
onaylamıştı.
Haftanın ilk işlem gününde ve hafta
genelinde virüs kaynaklı haber akışını
yakından takip etmeyi sürdüreceğiz.

Destekler: 6.4420 / 6.4300 / 6.4150
Dirençler: 6.4650 / 6.4775 / 6.5000
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Günün Gelişmeleri:
Nisan ayı vadeli Altın kontratı, haftanın son
işlem gününü %0.99 düşüşle 1634
seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Haftanın son işlem gününde 1650 destek seviyesinde tutunamayan kontratın
1627 dolara geri çekildiğini gördük. Yeni işlem haftasında geri çekilmenin
sürmesi halinde 1625 ve 1617 destek seviyeleri söz konusu iken yukarı yönlü
hareketlerde ise 1642 ve 1657 direnç seviyelerini takip edeceğiz.
Destekler: 1625 / 1617 / 1608
Dirençler: 1642 / 1657 / 1665

Bir önceki hafta yaşadığı dip seviyelerinden
sonra yönünü yukarı çeviren Ons Altın arka
arkaya yaşadığı beş günlük yükselişin
ardından geçtiğimiz Cuma günü değer
kaybetti. Kontrattaki geri çekilmede direnç
seviyelerinden gelen kar satışlarının etkili
olduğu görülüyor. Geçtiğimiz hafta başında
ABD merkez bankası Fed’in ekonomiye
destek sağlamak amacıyla bir dizi yeni tedbir
paketi açıklamasından sonra son olarak
geçtiğimiz Cuma günü ABD Temsilciler
Meclisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19)
salgınıyla mücadele kapsamında 2,2 trilyon
dolarlık ekonomik teşvik paketini onayladı.
Son işlem gününde yaşanan geri çekilmeye
rağmen küresel bazda devam eden korona
virüs endişeleri ve ekonomik durgunluğun
devam edeceği algısı ile Altın’a olan talebi
devam ediyor. Haftanın ilk işlem gününde
virüs kaynaklı haber akışını yakından takip
etmeyi sürdüreceğiz.
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LKMNH: Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından brüt 4.800.000-TL kısmının nakit kar payı olarak dağıtılmasına karar
verilmiştir.
SISE: Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından brüt 320.000.000-TL kısmının nakit kar payı olarak dağıtılmasına karar
verilmiştir.
DESPC.E, KLMSN.E, NTHOL.E, PARSN.E, TGSAS.E paylarında 30/03/2020 tarihli işlemlerden (seans başından)
13/04/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

