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FED’in YENİ ADIMLARI TOPARLANMAYI SAĞLAMLAŞTIRACAK mı?
Dünya’nın koronavirüsle mücadelesi son hızla devam ederken vaka sayıları da artmaya devam ediyor. Dün itibariyle dünya genelinde
toplam vaka sayısı 1.6 milyona ulaştı. ABD’de vaka sayısı 460 bini geçerken Avrupa’da İspanya İtalya’yı geride bıraktı. İtalya’da yeni
vaka sayısı bir miktar artış gösterdi. Türkiye’de ise dün 4.056 yeni vaka daha tespit edildi. 28.578 test gerçekleştirildi. Dün vefat eden
kişi sayısı 96 olurken iyileşen kişi sayısı ise 296 oldu. Toplam sayılarda artış olsa da oransal değişimlerde artışlar nispeten olumlu gidiyor.
Test sayısı düne göre %15 artmasına rağmen, pozitif vaka oranı günlükte önemli bir oranda düştü, toplamda ise azaldı. Ölüm oranı biraz
artsa da, artış hızı son 8 gündür azalıyor. İyileşme oranı ise artmaya, entübe ve yoğun bakım oranları düşmeye devam ediyor.
OPEC+ koalisyonu petrol fiyatlarındaki sert düşüşü durdurmak amacıyla üretimi kısma konusunda anlaşmaya vardı. Büyük petrol üreticisi
ülkeler, koronavirüs dolayısıyla fiyatlarda meydana gelen çöküşü durdurma çabaları dahilinde, rakip ülkeler arasındaki görüş
farklılıklarının giderilmesinin ardından, üretimde kısıntıya gitme konusunda anlaşmaya vardı. Delegelere göre, Petrol İhraç Eden Ülkeler
Topluluğu ve ortakları, Perşembe günü video konferans yoluyla yaptıkları görüşmede, şimdi üretimi günlük 10 milyon varil kısma
konusundaki anlaşmanın taslağını elde etmiş durumdalar. Delegeler, daha da önemlisi, Rusya'nın da derin bir üretim kısıntısına gitme
konusunda anlaştığını söylediler.
Fed Başkanı Jerome Powell, ABD merkez bankası Fed'in ülkenin yıkıcı koronavirüs pandemisinden toparlanmasına yardımcı olmak için
tüm gücünü, yetkisinin sınırlarını zorlamakta olduğunu da işaret ederek, "etkili, önceden harekete geçerek ve agresif bir şekilde"
kullanmayı taahhüt ettiğini söyledi. Powell, dün TSİ 17:00'de yaptığı sanal sunumun yazılı metninde, "Kredi akışını desteklemek için
uygulamaya koyduğumuz programların çoğu, sadece çok olağanüstü durumlarda kullanılabilecek acil kredi güçlerine dayanıyor" dedi.
Powell, "Sağlam bir şekilde toparlanma yolunda olduğumuza güven duyana dek, bu güçleri etkili, önceden harekete geçerek ve agresif
bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz" dedi.
Fed kredilerde 2.3 trilyon dolar için yeni adımlar attı. Fed, Perşembe günü koronavirüs pandemisi boyunca 2.3 trilyon dolar tutarında ek
yardım sağlayacak yeni adımlar serisini açıkladı. Söz konusu adımlar, küçük ve orta ölçekli işletmeler ile eyalet ve yerel hükümetlere
yardım programları içeriyor. Fed, koronavirüs krizi esnasında küçük ve orta ölçekli işletmeleri destekleyecek program çerçevesinde BB
nota sahip yüksek faizli tahvil alımı yapacak. Tahvillerin alıma uygun olması için 22 Mart itibarıyla en az BBB-/Baa3 nota sahip olması
gerekiyor. Sonrasından not indirimine konu olsa bile, hangi imkan ile alım yapılacaksa o tarihte BB-/Ba3 olmak kaydıyla alım
yapılabilecek.
ABD’de endeksler dün FED’in 2,3 trilyon dolarlık kredi desteği için attığı ilave adımlar ve Powell’ın konuşmasının etkisiyle günü yükselişle
tamamladı. Dow Jones endeksi 280 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,2 artışla 23.715,05 puana yükseldi. S&P 500 endeksi
yüzde 1,3 artarak 2.785,03 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,8 yükselişle 8.153,57 puana çıktı. Avrupa borsaları ise küresel risk iştahına
bağlı olarak günü yükselişle tamamladı.
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Günün Gelişmeleri:
XU100 endeksi haftanın dördüncü işlem
gününü
%2.80
yükselişle
95.834
seviyesinde tamamladı. 15 milyar TL işlem
hacminin gerçekleştiği günde bankacılık
endeksi %6.61 yükselirken, holding
endeksi ise %2.59 değer kazandı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişe başlayan endeks gün içerisinde de yükselişine devam etti.
Endeksin yükselişine devam etmesi halinde 97.000 ve 98.500 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: 97.000 / 98.500 / 99.300

ABD vadelileri ve Asya piyasalarındaki
pozitif görünüm ile güne yükselişle
başlayan endeks güne içerisinde de
yükselişine
devam
etti.
Endeksin
yükselişinde
FED’in
korona
virüs
pandemisi boyunca 2.3 trilyon dolar
tutarında ek yardım sağlayacak yeni
adımlar serisini açıklaması etkili oldu.
Ayrıca Fed Başkanı Jerome Powell, ABD
merkez bankası Fed'in ülkenin yıkıcı
korona
virüs
pandemisinden
toparlanmasına yardımcı olmak için tüm
gücünü, yetkisinin sınırlarını zorlamakta
olduğunu da işaret etti.
Haftasının son işlem gününde virüs
kaynaklı haber akışını yakından takip
etmeyi sürdüreceğiz.
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Günün Gelişmeleri
Nisan ayı vadeli endeks 30 kontratı
haftanın dördüncü işlem gününü %2.79
yükselişle
114.300
seviyesinde
tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan kontrat gün içerisinde de yükselişine devam etti.
Kontratta yükselişine devam etmesi halinde 114.900 ve 117.000 direnç
seviyelerini takip edeceğiz. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 112.800 ve
111.200 destek seviyeleri söz konusu.
Destekler: 112.800 / 111.200 / 109.300
Dirençler: 114.900 / 117.000 /119.100

ABD vadelileri ve Asya piyasalarındaki
pozitif görünüm ile güne yükselişle
başlayan kontrat güne içerisinde de
yükselişine devam etti. Kontrattın
yükselişinde
FED’in
korona
virüs
pandemisi boyunca 2.3 trilyon dolar
tutarında ek yardım sağlayacak yeni
adımlar serisini açıklaması etkili oldu.
Ayrıca Fed Başkanı Jerome Powell, ABD
merkez bankası Fed'in ülkenin yıkıcı
korona
virüs
pandemisinden
toparlanmasına yardımcı olmak için tüm
gücünü, yetkisinin sınırlarını zorlamakta
olduğunu da işaret etti.
Haftasının son işlem gününde virüs
kaynaklı haber akışını yakından takip
etmeyi sürdüreceğiz.
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Günün Gelişmeleri:
Nisan ayı vadeli USDTRY kontratı
haftanın dördüncü işlem gününü %1.70
düşüşle 6.68 seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Dün sert değer kaybı yaşayan kontratta satış baskısının devam etmesi halinde
6.6500 ve 6.6225 destek seviyelerini takip edeceğiz. Özellikle Fibo düzeltme
seviyesine denk gelen 6.6225 kontrat için en önemli destek konumunda
olacakken olası yukarı yönlü toparlanmalarda ise 6.70 ve 6.7250 dirençleri söz
konusu.
Destekler: 6.6500 / 6.6225 / 6.6000

Dün FED’in korona virüs pandemisi
boyunca 2.3 trilyon dolar tutarında ek
yardım sağlayacak yeni adımlar serisini
açıklamasından sonra doların küresel
bazda değer kaybettiğini gördük.
Dolardaki değer kaybına bağlı olarak
sert düşen kontratta değer kaybı
haftanın son işlem gününde de sürebilir.
Dün ayrıca Fed Başkanı Jerome
Powell’ın ABD merkez bankası Fed'in
ülkenin
yıkıcı
korona
virüs
pandemisinden
toparlanmasına
yardımcı olmak için tüm gücünü ve yetki
sınırlarını zorlamakta olduğunu da işaret
etmesi doların değer kaybında etkili
oldu.
Haftanın son işlem gününde virüs
kaynaklı haber akışını ve virüse karışı
alınacak yeni tedbirlerin etkilerini
yakından izlemeyi sürdüreceğiz.

Dirençler: 6.7000 / 6.7250 / 6.7500
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Günün Gelişmeleri:
Nisan ayı vadeli Altın kontratı, haftanın
dördüncü işlem gününü %1.71 yükselişle
1685 seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:

Dün FED’in açıkladığı korona virüs
pandemisi boyunca yapacağı 2.3 trilyon dolar
tutarında ek yardımlar serisi sonrasında
küresel bazda dolar değer kaybederken
artan risk algısı ile Ons Altın’da yükseliş
yaşandı. FED’in adımlarına ek olarak OPEC
+ koalisyonu ülkelerin petrol fiyatlarındaki
sert düşüşü durdurmak amacıyla üretimi
kısma konusunda anlaşmaya varmaları da
Altın’ın
yükselişine
katkıda
bulundu.
Kontratta
yükselişin
sürmesi
halinde
geçtiğimiz yaptığı zirve seviyesinin bugün
geçildiği görebiliriz.

Dün yaşadığı sert yükseliş ile geçtiğimiz ay yaptığı 1695 dolardaki zirvesine
yaklaşan kontratta yükselişin sürmesi halinde ilk hedef geçen ay yaptığı zirve
olacak. 1705 ve 1715 kontrattaki diğer direnç seviyeleri komunundayken olası
geri çekilmelerde ise 1677 ve 1665 destek seviyelerini takip edeceğiz.

Haftanın son işlem gününde virüs kaynaklı
haber akışını ve virüse karışı alınacak yeni
tedbirlerin etkilerini yakından izlemeyi
sürdüreceğiz.

Destekler: 1677 / 1665 / 1650
Dirençler: 1695 / 1705 / 1715
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BJKAS: 9 aylık bilançosunda 246 milyon TL net zarar açıkladı.
BRISA: Covid-19 virüs salgını kapsamında hem çalışanlarımızın ve ailelerinin sağlığını hem de toplum sağlığını
korumak amacıyla, daha önce duyurusu yapılan üretim faaliyetlerine ara verilecek dönem İzmit ve Aksaray
fabrikalarımızda 20 Nisan 2020 tarihine kadar uzatılmıştır.
GLBMD.E paylarında 10/04/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 24/04/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna)
kadar brüt takas uygulanacaktır.
GEDIK: Şirket sermayesinin kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere 52.608.000, TL artırılarak 67.392.000, TL'den 120.000.000,-TL'na yükseltilmesi karar verilmiştir.
ETYAT payında 10/04/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağı"na ilave olarak "Kredili İşlem
Yasağı" ve "Brüt Takas" önleyici tedbirleri uygulanacaktır. Tedbirin uygulanacağı son tarih 08/05/2020'dir.

