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PİYASALARDA DİP NOKTASI BELİRLENMİŞ OLABİLİR mi?
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip korona virüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 850
bini aştı. En çok vakanın rastlandığı beş ülke sırası ile ABD (182bin), İtalya (106bin), İspanya (106bin), Çin (94bin), ve Almanya (71bin)
oldu. Türkiye’de ise Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 2704 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 46 kişi hayatını
kaybetti, vaka sayısı 13 bin 531'e, can kaybı 214'e ulaştı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü. İletişim Başkanlığından yapılan
açıklamaya göre, görüşmede ikili meselelerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ve dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Kovid-19)
salgını ele alındı. Salgınla mücadelenin ancak küresel dayanışma ve iş birliği ile başarıya ulaşabileceği hususunda mutabık kalan iki
lider; salgının muhtelif etkilerinin kontrol altına alınması için en iyi uygulamalar ile veri ve tecrübelerin paylaşımı noktasında gerekli
adımları atmayı kararlaştırdı.
Korona virüsün yarattığı finansal sorunların etkisini en aza indirmek amacıyla yurtiçinde de adımlar atılmaya devam ediliyor. Bu bağlamda
Merkez Bankası, koronavirüs salgınının Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlandırılması amacıyla ilave tedbirler
açıkladı. Buna göre TCMB belirlenmiş limitler çerçevesinde yürütülen Açık Piyasa İşlemleri portföyü doğrudan alım işlemleri önden
yüklemeli olarak gerçekleştirilebileceğini, geçici bir süre için, Piyasa Yapıcı bankalara, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan satın aldıkları DİBS’leri
TCMB tarafından belirlenen koşullar ve tutarlar dâhilinde TCMB’ye satma veya Piyasa Yapıcılığı sistemi kapsamında APİ çerçevesinde
tanınan likidite imkânını belirli oranlar dâhilinde artırma olanakları sağlamayı, Türk lirası ve Döviz işlemleri çerçevesinde Varlığa Dayalı
Menkul Kıymet ile İpotek Teminatlı Menkul Kıymetlerin teminat havuzuna dâhil edilmesine karar verildiğini, reel sektöre kredi akışının
kesintisiz sürmesi amacıyla yürürlüğe konulan hedefli ilave likidite imkânlarında limitlerin artırıldığını açıkladı. Varlık alımları yoluyla
piyasaya likidite sağlanması adımı atılması şeklinde hedef belirleyen TCMB ayrıca mal ve hizmet ihracatçısı firmaların finansmana
erişimlerini kolaylaştırmak ve istihdam sürekliliğini desteklemek amacıyla Türk lirası cinsi ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont
kredisi kullandırılmasına karar verdi. Krediler için toplam 60 milyar Türk lirası limit belirledi.
Küresel piyasalara baktığımızda ise ABD’de endeksler beklentilerin üzerinde gelen verilerle yükselişle açılmasına rağmen korona virüs
vaka sayılarında devam eden hızlı artışla birlikte günü negatif bölgede tamamladı. Dün ABD'de Conference Board Tüketici Güven
Endeksi, martta 12,6 puan azalarak 120 seviyesine düştü ve Temmuz 2017'den bu yana kaydedilen en düşük seviyeye geriledi.
Avrupa’da ise endeksler Çin’den gelen olumlu PMI verilerinin etkisiyle günü yükselişle tamamladı.
Bu sabah ABD vadelilerine baktığımızda Trump’ın salgının etkilerinini Haziran ayına kadar görülebileceği ve önlerindeki 2 haftanın çok
zorlu geçeceğini söylemesinin yarattığı virüs endişeleri nedeniyle satıcılı hareket ettiği gözleniyor. Dow Jones ve SP500 vadelilerinde
%2’ye yakın düşüş yazının yazıldığı sıralarda görülüyor. Asya piyasalarına baktığımızda ise bir miktar karışık görünüm hakim. Japonya
Nikkei’de %2’ye yakın satışlar gözlenirken Çin’de hafif pozitif tarafta hareketler gözleniyor. Endeks bugün güne hafif satıcılı başlayabilir.
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Günün Gelişmeleri:
XU100 endeksi haftanın ikinci işlem
gününü
%1.80
yükselişle
89.644
seviyesinde tamamladı. 9.2 milyar TL işlem
hacminin gerçekleştiği günde bankacılık
endeksi %1.44 yükselirken, sanayi endeksi
ise %2.13 değer kazandı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan ve gün içerisinde 90.500 direnç seviyesini test eden
endeks bu seviyede kalıcılık sağlayamadı. Endekste yükselişin sürmesi halinde
gün içerisinde 90.500 seviyesinden sonra 91.500 ve 92.800 takip edeceğimiz
diğer direnç seviyeleri. Endekste olası geri çekilmelerde ise 89.000 ve 87.700
destek seviyeleri söz konusu.

Haftaya Asya piyasalarındaki negatif
görünüm ile hafif düşüşle başlayan ve
yatay bir işlem günün geride bırakan BIST
100 endeksi dün ise küresel piyasalardaki
karışık seyre rağmen güne yükseliş ile
başladı. Gün içerisinde pozitif seyrini
devam ettiren endeks günüde artıda
kapadı. Korona virüsün ekonomik etkileri
devam ederken veri akışının yoğun olduğu
günde endeks, yurt dışı gelişmelerin
etkisiyle sert hareket edebilir.
Haftanın üçüncü işlem gününde ve hafta
genelinde virüs kaynaklı haber akışını
yakından takip etmeyi sürdüreceğiz.

Destekler: 89.000 / 87.700 / 86.500
Dirençler: 90.500 / 91.500 / 92.800
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Günün Gelişmeleri
Nisan ayı vadeli endeks 30 kontratı
haftanın ikinci işlem gününü %0.47
yükselişle
106.600
seviyesinde
tamamladı.

Teknik Analiz:
Gün içerisinde 107.700 seviyelerine kadar yükselen Nisan ayı vadeli endeks 30
kontratında bu seviyelerden gelen kar satışları ile geri çekilme gördük. Hafta
başından beri yükseliş çabası içinde olan kontratta yukarı yönlü hareketin
devamı halinde106.700 ve 107.500 direnç seviyelerini takip edeceğiz.
Kontrattaki olası aşağı yönlü hareketlerde ise 105.200 ve 104.600 destek
seviyelerini söz konusu.
Destekler: 105.200 / 104.600 / 103.500
Dirençler: 106.700 / 107.500 / 108.400

ABD vadelileri ve Asya borsalarındaki
karışık görünüm ile haftaya hafif düşüşle
başlayan Nisan ayı vadeli endeks 30
kontratı haftanın ikinci işlem gününü de ilk
günü gibi geçirdi. Kontratta son dönemde
artan işlem hacmindeki ve oynaklığındaki
azalmanın dünde sürdüğü görüldü.
Azalan oynaklık ile yavaşta olsa yukarı
yönlü toparlanma çabası içinde olan
kontratta yeni gündeki yoğun ekonomik
veri akışı oynaklığı artırabilir.
Haftanın üçüncü işlem gününde ve hafta
genelinde virüs kaynaklı haber akışı ile
ekonomi yönetimlerinin açıklamalarını
yakından takip etmeyi sürdüreceğiz.
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Günün Gelişmeleri:
Mart ayı vadeli USDTRY kontratı son
vade gününü %0.13 düşüşle 6.5755
seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Mart ayının bitmesi ile en yakın vadeli USDTRY kontratı olan Nisan ayı vadeli
USDTRY kontratı nisan ayına 6.62 pivot seviyesinde başlıyor. Hafta başından
beri yükselişte olan kontratta yükselişin sürmesi halinde 6.6330 ve 6.6480 direnç
seviyelerini takip edeceğiz. Kontrattaki olası geri çekilmelerde ise 6.6180 ve 6.60
destek seviyeleri söz konusu.

Geçtiğimiz Cuma günü 6.40 seviyesinin
altını test eden Mart ayı vadeli USDTRY
kontratı bu seviyeden gelen tepki
alımları ile haftayı yükseliş ile
tamamlamıştı. Yeni haftaya da yükseliş
ile başlayan kontrat son işlem gününü
artıda kapattı. Yeni vade olarak Nisan
ayı vadeli USDTRY kontartı içinde en
önemli gündem şüphesiz ki korona virüs
ile ilgili gelişmeler. Doların küresel
bazda güçlü duruşu ile yükseliş trendi
içinde olan kontratta bugün ABD’de
açıklanacak olan ADP Tarım Dışı
İstihdam Değişikliği verisi ile oynaklığın
artığını görebiliriz.
Haftanın üçüncü işlem gününde ve hafta
genelinde virüs kaynaklı haber akışı ile
ekonomi yönetimlerinin açıklamalarını
yakından takip etmeyi sürdüreceğiz.

Destekler: 6.6180 / 6.6000 / 6.5870
Dirençler: 6.6330 / 6.6480 / 6.6550
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Günün Gelişmeleri:
Nisan ayı vadeli Altın kontratı, haftanın ikinci
işlem gününü %0.86 düşüşle 1620
seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Satış baskısını artığı kontrat haftanın ikinci işlem gününü kayıpla noktaladı.
Gün içerisinde 1608 desteğine kadar geri çekilen kontrat bu seviyeden gelen
alımlarla kayıplarının bir kısmını geri aldı. Yeni günde satış baskısının sürmesi
halinde kontratta 1615 ve 1608 destek seviyelerini takip edeceğiz. Olası
toparlanmalarda ise 1627 ve 1635 dirençleri söz konusu.
Destekler: 1615 / 1608 / 1595
Dirençler: 1627 / 1635 / 1643

Mart ayı içerisinde 1700 ile 1450 dolar
arasında dalgalanan ve sert hareketlerini
gördüğümüz Nisan ayı vadeli Altın
kontratında hafta başından beri oynaklığın
azaldığı dikkat çekiyor. Küresel bazda
merkez bankaları ve hükümetlerin yaptığı
ekonomi teşvikleri ile piyasalarda risk
iştahının artması Ons Altın’daki satış
baskısını artırıyor. Artan baskısı altında
destek seviyelerinde tutunmayı deneyece
olan kontratta bu seviyelerin geçilmesi
durumunda değer kaybının hızlandığını
görebiliriz. Aksi durumda tepki alımları
gelebilir.
Haftanın üçüncü işlem gününde ve hafta
genelinde virüs kaynaklı haber akışı ile
ekonomi
yönetimlerinin
açıklamalarını
yakından takip etmeyi sürdüreceğiz.
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BRFEN: Coronavirüs etkilerini azaltmaya yönelik alınan önlemler çerçevesinde daha önce 6 Nisan 2020 olarak
açıklanan üretime ara verme süremiz 13 Nisan 2020 tarihine kadar uzatılmıştır.
ANELE: Bağlı ortaklıklarımızdan AnelMarin Gemi Elektrik Elektronik Sistemleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. ile proje
işvereni STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. ile Milgem Projesi kapsamında Gemi Ana Tablolar,
Dağıtım ve Kontrol Panoları Tedariğine ilişkin 1.400.000 Euro tutarında sözleşme imzalanmıştır.
TOASO: 03 Nisan 2020 akşamı mesai bitiminden itibaren iki hafta süreyle ve 20 Nisan 2020 tarihine kadar Bursa
fabrikamızda üretim faaliyetlerine ara verilmesi kararlaştırılmıştır.

