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KORONAVİRÜS DÜNYA’da GERÇEKTEN ZİRVEYİ GÖRDÜ mü?
Uluslararası Para Fonu (IMF) yetkilileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ilk görüldüğü Çin'de ekonomik toparlanmanın "sınırlı
da olsa cesaret verici" olduğunu, ancak salgının Çin'de veya başka bir ülkede tekrar yayılmasının göz ardı edilemeyeceğini ifade etti.
Dün itibariyle korona virüsün Dünya genelinde toplam vaka sayısı 1 milyon 300 bini geçti. ABD’de vaka sayısı 363 bine ulaşırken
yurtiçinde de vaka sayısı 30 bini aştı. Fakat test sayısında da 20 binin üzerinde sayı ile vaka sayısına baktığımızda vaka sayısı/test
oranının düşüşte olmaya devam ettiği gözlendi. Ayrıca hayatını kaybeden sayısındaki değişimin de düşüşte olduğu, iyileşen vaka
sayısında ise oranın iyileştiği göze çarptı.
JPMorgan CEO'su Dimon, koronavirüs pandemisinin kötü bir resesyona neden olacağını söyledi. JPMorgan Chase & Co. CEO'su Jamie
Dimon, koronavirüs pandemisinin ABD ekonomisini neredeyse 2008'deki finans sistemine geri döndürecek büyük bir ekonomik
gerilemeye ve strese yol açacağını söyledi. Dimon, Pazartesi günü hissedarlar için kaleme aldığı yıllık mektubunda, "Asgari düzeyde,
bu durumun kötü bir resesyonla birlikte 2008'deki küresel finans krizi dönemindekine benzer bir finansal stresi içereceğini varsayıyoruz,"
dedi ve "Bankamız bu çeşit bir stresin etkilerinden muaf kalamaz" şeklinde görüş bildirdi.
Japonya Başbakanı Shinzo Abe, ülkenin 988 milyar dolar tutarında gelmiş geçmiş en büyük teşvik paketinin onaylandığını duyurdu. Asya
devinin GSYİH'sinin yaklaşık yüzde 20'sine denk gelen paket, koronavirüsten etkilenen tüketici ve küçük işletmelere yönelik 6 trilyon
yenlik nakit dağıtımını içeriyor. Ayrıca işletmeler için 26 trilyon yenlik vergi ve sosyal hizmet maliyeti ertelemesine gidilecek.
Dün haftanın ilk işlem gününe güçlü yükselişlerle başlayan ABD endeksleri gün boyunca virüsün hızına ilişkin azalış beklentilerinin
etkisiyle yükseliş yönünde hareketine devam etti. Gelen son veriler virüs vaka sayılarında tepe noktasına ulaşıldığı ya da yaklaşıldığına
dair iyimserlik oluşturuyor. Kesin bir durum olmasa da bu tip bir işaretin bile borsalarda bu denli toparlanma yarattığı gözleniyor.
Önümüzdeki günlerde vaka sayılarına ilişkin görünüm bu şekilde olmaya devam ederse bu iyimserlik riskli varlıklara olan ilginin
sürmesine neden olabilir. Ayrıca FED dün küçük işletme kredilendirme programını desteklemek için bankaların bu kredileri nakit olarak
ABD merkez bankasına çevirmelerine izin vererek bankalar arasında düşük faizli kredileri elinde tutma konusundaki endişelerini hafifletti.
Dün ABD’de Dow Jones endeksi 1600 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 7,7 artışla 22.680 puana yükseldi. S&P 500 endeksi
yüzde 6,7 artarak 2.655,93 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 7,3 yükselişle 7.913,24 puana çıktı
Avrupa’da da hem ekonomilere teşvik paketleri hem de korona virüs vaka sayılarındaki azalmanın verdiği iyimserlik endekslere olumlu
yansıdı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 3,08 artarak 5.582, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 5,77 değer kazanarak 10.075,
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 4,61'lik artışla 4.346, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 4'lük yükselişle 17.039 puana ulaştı.
Dün akşam saatlerinde İngiltere başbakanı Boris Johnson’ın yoğun bakıma kaldırıldığına dair haberler özellikle Sterlin üzerinde olumsuz
hareketler yarattı. Bugün bu konuya ilişkin gelişmeler de yakından izlenebilir. Bu sabah ABD vadelilerine baktığımızda hafif negatif tarafta
hareket ettiği gözleniyor. Asya endekslerinde ise önceki günkü karışık görünümün ardından bugün yükselişlerin yaşandığı gözleniyor.
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Günün Gelişmeleri:
XU100 endeksi haftanın ilk işlem gününü
%2.81 yükselişle 92.071 seviyesinde
tamamladı. 8.8 milyar TL işlem hacminin
gerçekleştiği günde bankacılık endeksi
%3.15 yükselirken, holding endeksi ise
%3.72 değer kazandı.

Teknik Analiz:
Haftaya yükseliş ile başlayan endeks geçtiğimiz hafta kıramadığı 90.500 direnç
seviyesini kırdı ve 92.000 direnç seviyesinde günü noktaladı. Yeni güne bu
seviyeyi pivot yaparak başlayacak olan endekste yükselişin sürmesi halinde
92.800 ve 93.500 direnç seviyelerini takip edeceğiz. Endekste olası geri
çekilmelerde ise 91.500 ve 90.500 destek seviyeleri söz konusu.
Destekler: 91.500 / 90.500 / 89.600
Dirençler: 92.800 / 93.500 / 95.000

Haftaya
ABD
vadelileri
ve
Asya
piyasalarındaki
pozitif
görünüm
ile
yükselişle başlayan BIST 100 endeksi
geçtiğimiz hafta denediği ancak üzerine
çıkamadığı direnç seviyelerini kırmış
görünüyor. Kur tarafında yükselişin devam
etmesi ile dolar bazında ucuzlayan
endekste toparlanmanın sürmesi halinde
yukarı yönlü hareketler hızlanabilir.
Uluslararası Para Fonu (IMF) yetkilileri,
yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınının
ilk
görüldüğü
Çin'de
ekonomik
toparlanmanın "sınırlı da olsa cesaret
verici" olduğunu belirtmeleri de borsanın
toparlanmasında etkili olabilir.
Yeni işlem gününde de virüs kaynaklı
haber akışını yakından takip etmeyi
sürdüreceğiz.

7 Nisan 2020
Günün Gelişmeleri
Nisan ayı vadeli endeks 30 kontratı
haftanın ilk işlem gününü %3.31
yükselişle
110.150
seviyesinde
tamamladı.

Teknik Analiz:
Haftaya yükselişle başlayan kontrat günü Fibo düzeltme seviyesi olan
110.955’e oldukça yakın kapattı. Kontratta yükselişin sürmesi için bu seviye
üzerinde kalınması önemli. Yükselişin devamı halinde 111.400 ve 112.700
direnç seviyelerini takip edeceğiz. Olası geri çekilmelerde ise 109.300 ve
108.700 destek seviyeleri söz konusu.
Destekler: 109.300 / 108.700 / 107.500
Dirençler: 111.400 / 112.700 / 113.600

Haftaya ABD vadelileri ve Asya
piyasalarındaki pozitif görünüm ile
yükselişle başlayan Nisan ayı vadeli
endeks 30 kontratında yükselişin sürmesi
için direnç seviyeleri üzerinde kalıcılık
sağlanması
gerekiyor.
Kontrattaki
yükselişte Avrupa’da korona virüsle
mücadele
kapsamında
açıklanan
teşvikler etkili oldu. En kötünün geride
kaldığı ve teşviklerin devam edeceği
beklentisi sürdükçe kontratta yukarı yönlü
hareketin devam ettiğini görebiliriz.
Haftanın ikinci işlem gününde ve hafta
genelinde virüs kaynaklı haber akışını
yakından takip etmeyi sürdüreceğiz.
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Günün Gelişmeleri:
Nisan ayı vadeli USDTRY kontratı
haftanın ilk işlem gününü %0.40
yükselişle
6.7948
seviyesinde
tamamladı.

Teknik Analiz:
Güçlü duruşunu haftanın ilk işlem gününde de devam ettiren Nisan ayı vadeli
USDTRY kontratında yukarı yönlü hareketin devamı halinde 6.8230 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 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.
Küresel bazda güçlü doların da
etkilisiyle kontrat yükselişine yeni işlem
haftasında da devam ediyor. Ağustos
2018’de
yaşanan
kur
krizindeki
seviyelerine doğru yükselişine devam
eden kontratta yükselişin devam etmesi
için direnç seviyelerinin geçilmesi
gerekiyor. 100 seviyesi üzerinde
kalmaya devam eden dolar endeksi ile
kontrattaki yükseliş trendi bir süre daha
devam edebilir.

Dirençler: 6.8230 / 6.8500 / 6.8775
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Günün Gelişmeleri:
Nisan ayı vadeli Altın kontratı, haftanın ilk
işlem gününü %1.83 yükselişle 1655
seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Geçtiğimiz hafta 1602 direnç seviyesini kırdıktan sonra hızla yükselişe geçen
kontrat günü bir diğer kritik direnci olan 1650 seviyesi üzerinde kapatmayı
başardı. Kontratta yükselişin sürmesi halinde 1660 ve 1667 direnç seviyelerini
takip edeceğiz. Olası geri çekilmelerde ise 1650 ve 1643 destek seviyeleri söz
konusu.
Destekler: 1650 / 1643 / 1635
Dirençler: 1660 / 1667 / 1675

Geçtiğimiz hafta içerisinde yaşadığı satış
baskısı ile değer kaybı yaşayan Nisan ayı
vadeli Altın kontratında haftanın son iki işlem
gününde başlayan toparlanma yeni haftada
da devam ediyor. Küresel bazda azalmayan
korona virüs endişeleri sarı metale olan talebi
sıcak
tutarken
kontrattın
hareketli
ortalamaları ve destek seviyeleri üzerinde
kalması yukarı yönlü hareketi güçlendirebilir.
Yaşanan virüs krizinin küresel resesyona ve
ekonomik krize neden olacağına dair
görüşler devam ettikçe Altına olan talebin de
devam edeceğini düşünüyoruz.
Haftanın ikinci işlem gününde ve hafta
genelinde virüs kaynaklı haber akışını
yakından takip etmeyi sürdüreceğiz.
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KFEIN: Şirketimiz üçüncü taraf ile 1 yıl süreli "Test Support Hizmet Alımı " konulu sözleşme imzalamıştır. Sözleşme
hizmet tutarı 4.422.000 TL'dir.
EGCYH: Payları Yakın İzleme Pazarı'nda işlem gören Egeli & Co Yatırım Holding A.Ş.'nin faaliyetlerini devam
ettiremeyecek seviyede finansman sıkıntısına düşmüş olması nedeniyle Kotasyon Yönergesinin 23/1-d maddesi
kapsamında uyarılmasına karar verilmiştir.
EGCEY: Payları Yakın İzleme Pazarı'nda işlem gören Egeli &Co Enerji Yatırımları A.Ş.'nin, faaliyetlerini devam
ettiremeyecek seviyede finansman sıkıntısına düşmüş olması nedeniyle Kotasyon Yönergesinin 23/1-d maddesi
kapsamında uyarılmasına karar verilmiştir.
EGCYO: Payları Yakın İzleme Pazarı'nda işlem gören Egeli & Co Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin
ve iştiraklerinin faaliyete geçirilmesi konusunda Kotasyon Yönergesinin 25/1-e maddesi kapsamında uyarılmasına
karar verilmiştir.

