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PİYASALARDAKİ RİSK ALGILAMASI HENÜZ TAM GEÇMİŞ DEĞİL…
Her gün olduğu gibi dün de takip ettiğimiz koronavirüs toplam vaka sayısı 1.9 milyonu aştı ve 2 milyona yaklaştı. ABD’de toplam vaka
sayısı 582 bine ulaştı ve diğer ülkelerle arayı hızlı bir şekilde aşmaya devam etti. Dün itibariyle ABD’de 1.309 kişi hayatını kaybetti.
Toplam yeni vaka sayısı ise 21.765 kişi oldu. İtalya’da yeni vaka sayısı 3.153 kişi ile düşüş eğilimine devam etti. İtalya’da yoğun bakıma
alınan hasta sayısı günden güne düşüyor. Fakat hayatını kaybeden kişi sayısı dün 566 kişi ile yine yüksek kalmaya devam etti.
İspanya’da ise salgın nispeten yavaşlamış görünüyor. Almanya’da ise durum kontrol altında. Türkiye’ye baktığımızda ise dün 4.093 yeni
vaka açıklandı. Test sayısı 34.456 kişi olurken hayatını kaybeden kişi sayısı maalesef 98 oldu. Pozitif vaka 2.kez hem oransal, hem de
sayısal olarak düne göre azaldı. Günlükteki oran 3 hafta önceki orana geriledi. Ölüm oranı ve ölümlerin artma hızı değişmedi. İyileşme
oranı %6,48 ile artmaya devam etti ancak entübe ve yoğun bakım oranı düne göre biraz artış gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan dünkü konuşmasında "17-19 Nisan tarihlerinde de sokağa çıkma yasağı olacak" açıklamasını yaptı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Şubat 2020 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı. Buna göre
Türkiye'nin cari işlemler hesabı Şubat'ta 1.23 milyar dolar açık verdi. Ocak ayına ilişkin 1.80 milyar dolarlık cari açık verisi 1.61 milyar
dolara revize edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "17-19 Nisan tarihlerinde de sokağa çıkma yasağı olacak" açıklamasını
yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Salgınla mücadele kapsamında hafta sonları sokağa çıkma yasağını önümüzdeki dönemde de ihtiyaç
duyuldukça sürdürme kararı aldık. Yasağın açıklandığı ilk saatlerde kimi yerlerde yaşanan gereksiz kargaşanın bir daha tekrar etmemesi
için gereken tedbirleri alacağız." ifadelerini kullandı. Sanayi üretimi ise Şubat ayında yıllık bazda %7.5, aylık bazda ise %1.2 artış gösterdi.
Bu veri Şubat ayını yansıttığı için koronavirüs ile ilgili gelişmeleri kapsamıyor. Bu nedenle Mart ayında virüsün olumsuz etkisini sanayi
üretiminde göreceğiz.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal paylaşım platformu Twitter yoluyla yaptığı açıklamada, OPEC + koalisyonunun istediği üretim
kısıntısı miktarının genel olarak sözü edilen 10 milyon varil değil 20 milyon varil olduğunu kaydetti. Trump, "Eğer buna yakın bir indirim
olursa ve dünya Kovid-19 felaketinden tekrar işe dönerse, enerji sektörü tekrar güçlü olacak, şimdilerde beklenenden çok daha hızlı"
dedi. Trump anlaşma konusunda çalışan tüm taraflara, "özellikle Rusya ve Suudi Arabistan'a" teşekkür etti.
Dün ABD'de endeksler koronavirüs salgını nedeniyle devam eden belirsizlik ve bunun yatırımcılarda yarattığı tedirginlik ile açıklanmaya
başlanacak şirket kârlarının yatırımcılar tarafından beklemeye almasıyla anlayışıyla karışık seyirle kapandı. Virüs salgınının ABD’yi çok
ciddi oranda vurmasıyla çok sayıda şirketin bilançolarında önemli etkilenmeler bekleniyor. Bu durum ise fiyatlamalara yansıyor. Bu
bağlamda Dow Jones endeksi, 300 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,3 azalışla 23.413,04 puana geriledi. S&P 500 endeksi
yüzde 1,04 azalışla 2.760,88 puana düşerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,5 artışla 8.192,42 puana yükseldi. Bu sabah ABD vadelileri ve
Asya borsalarında %1’in üzerinde yükselişlerin yaşandığı gözleniyor. Piyasalarda virüsün hızının pik noktaya ulaştığı beklentileri riskli
varlıklar üzerinde pozitif hareketler yaratıyor. Fakat bugün itibariyle gelmeye başlayacak bilançolar görünümü değiştirecek mi yakından
izlenecek. Bugün ABD’de Wells Fargo ve JP Morgan bilançoları virüs etkisinin ne olduğuna dair ipuçlarını verecek.
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Günün Gelişmeleri:
XU100 endeksi haftanın ilk işlem gününü
%0.07 düşüşle 96.399 seviyesinde
tamamladı. 11.1 milyar TL işlem hacminin
gerçekleştiği günde bankacılık endeksi
%1.59 düşerken, holding endeksi ise
%0.97 değer kazandı.

Teknik Analiz:
Güne düşüşle başlayan endeks gün içerisinde artıya geçse de kazançlarını geri
verdi. Endeks son iki işlem gününde de 97.000 seviyesi üzerini test etse de bu
seviyelerde kalıcılık sağlayamıyor. Endekste yükselişin devam etmesi halinde
97.500 ve 98.200 direnç seviyelerini takip edeceğiz. Olası aşağı yönlü
hareketlerde ise 95.000 ve 93.200 destek seviyeleri söz konusu.
Destekler: 95.000 / 93.200 / 91.900
Dirençler: 97.500 / 98.200 / 99.500

Paskalya sonrası ABD ve Uzakdoğu
borsalarında sınırlı negatif açılışın etkisi ile
haftaya düşüşle başlayan XU100 endeksi
gün içerisin artıya geçse de günü ekside
kapadı. Haftanın ilk işlem gününde sakin
veri akışı varken Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası (TCMB) tarafından Şubat
2020 dönemine ilişkin ödemeler dengesi
verileri açıklandı. Buna göre Türkiye'nin
cari işlemler hesabı Şubat'ta 1.23 milyar
dolar açık verdi. Bugünde veri akışı
açısından sakin bir işlem günü bizi
beklerken ABD’de tarafında açıklanacak
ithalat fiyat endeksi verisi takip edilecek.
Haftasının ikinci işlem gününde virüs
kaynaklı haber akışını yakından takip
etmeyi sürdüreceğiz.
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Günün Gelişmeleri
Nisan ayı vadeli endeks 30 kontratı
haftanın ilk işlem gününü %0.63 düşüşle
114.450 seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne düşüşle başlayan kontrat gün içerisinde yükselişe geçse de günü ekside
kapadı. Kontratta satış baskısının devam etmesi halinde 112.800 ve 111.200
destek seviyeleri test edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 115.500 ve
117.000 direnç seviyelerini takip edeceğiz.
Destekler: 112.800 / 111.200 / 109.300
Dirençler: 115.500 / 117.000 /119.100

Paskalya sonrası ABD ve Uzakdoğu
borsalarında sınırlı negatif açılışın etkisi
ile haftaya düşüşle başlayan Nisan ayı
vadeli endeks 30 kontratı endeksi gün
içerisin artıya geçse de günü ekside
kapadı. Sakin bir veri akışının olduğu
haftanın ilk işlem gününde Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)
tarafından Şubat 2020 dönemine ilişkin
ödemeler dengesi verileri açıklandı. Buna
göre Türkiye'nin cari işlemler hesabı
Şubat'ta 1.23 milyar dolar açık verdi.
Salgının pik yapıp düşüşe yöneleceğine
dair
beklentilerin
devam
etmesi
durumunda kontratta yükseliş hareketinin
devam ettiğini görebiliriz.
Haftasının ikinci işlem gününde virüs
kaynaklı haber akışını yakından takip
etmeyi sürdüreceğiz.
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Günün Gelişmeleri:
Nisan ayı vadeli USDTRY kontratı
haftanın ilk işlem gününü %1.66
yükselişle
6.8167
seviyesinde
tamamladı.

Teknik Analiz:
Haftaya yükselişle başlayan kontratta geçen haftaki 6.8250 direnç seviyesine
ulaştı. Kontratta yükselişin sürmesi halinde 6.8350 ve 6.85 direnç seviyelerini
takip edeceğiz. Olası geri çekilmelerde ise 6.7875 ve 6.7550 destek seviyeleri
söz konusu.
Destekler: 6.7875 / 6.7550 / 6.7400

Geçtiğimiz hafta FED’in korona virüs
pandemisi boyunca 2.3 trilyon dolar
tutarında ek yardım sağlayacak yeni
adımlar serisini açıklamasından sonra
doların küresel bazda değer kaybetmesi
ile birlikte kontratta geri çekilme
görmüştük. Pazar akşamı İç İşleri
Bakanı Süleyman Soylu’nun istifa
etmesi haberi ve sonradaki haber akışı
nedeniyle değer kaybeden TL ile
kontratta yukarı yönlü harektler gördük.
Yaptığı yükselişle geçen haftaki zirve
seviyelerine gelen kontratta yukselişin
devamı durumunda yeni zirveler
görülebilir.
Haftasının ikinci işlem gününde virüs
kaynaklı haber akışını yakından takip
etmeyi sürdüreceğiz.

Dirençler: 6.8350 / 6.8500 / 6.8725

14 Nisan 2020
Günün Gelişmeleri:
Nisan ayı vadeli Altın kontratı, haftanın ilk
işlem gününü %1.00 yükselişle 1708
seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Dün yaşadığı son yükseliş ile 1700 dolar seviyesi üzerine çıkan kontrat günü
de bu seviye üzerinde kapatmayı başardı. Kontratta yükselişin sürmesi
halinde 1712 ve 1719 direnç seviyeleri takip edeceğiz. Olası geri çekilmelerde
ise 1695 ve 1687 destek seviyeleri söz konusu.
Destekler: 1695 / 1687 / 1675
Dirençler: 1712 / 1719 / 1725

Geçtiğimiz hafta FED’in açıkladığı korona
virüs pandemisi boyunca yapacağı 2.3 trilyon
dolar tutarında ek yardım paketi sonrasında
küresel bazda dolar değer kaybederken
artan risk algısı ile Ons Altın’da yükseliş
yaşanmıştı. Bu yükseliş Cuma günü ABD ve
Avrupa piyasaları kapalı olsa bile sınırlı da
olsa devam etmişti. FED’in adımlarına ek
olarak OPEC + koalisyonu ülkelerin petrol
fiyatlarındaki sert düşüşü durdurmak
amacıyla
üretimi
kısma
konusunda
anlaşmaya varacağına dair işaretler net
olarak kesinleşmese de Altın’ın yükselişine
katkıda bulundu ve kontrat geçtiğimiz ay
yaptığı zirve seviyelerini geçti.
Haftanın ikinci işlem gününde virüs kaynaklı
haber akışını ve virüse karışı alınacak yeni
tedbirlerin etkilerini yakından izlemeyi
sürdüreceğiz.
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PGSUS: Korona virüsü için alınan ilave tedbirler doğrultusunda 01.05.2020 tarihinden 15.05.2020 tarihine kadar tüm
seferlerimiz iptal edilmiştir.

