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EKONOMİK VERİLER ve FİNANSAL SONUÇLAR PİYASALARA YÖN VERMEYE DEVAM EDECEK
Dünya’da korona virüs vaka sayılarında gerileme eğilimi devam ediyor. İtalya’da son birkaç gündür aktif vaka sayısında azalmalar devam
ederken Pazar günkü verilere göre hayatını kaybeden sayısı uzun süre sonra 260 ile 200’lü rakamlara geriledi. İspanya’da da Pazar
günü yeni vaka sayısı 2870 olurken bu sayının da Cumartesi gününe göre düştüğü ve bir ayın en düşük vefat sayısına ulaşıldığı gözlendi.
Almanya’da ise vaka sayısında kontrollü görünüm sürüyor. ABD’de toplam vaka sayısı 1 milyona yaklaşırken hayatını kaybeden kişi
sayısında bir gerileme olduğu dikkat çekiyor. Yaşanan son gelişmelere göre ülkeler ekonomilerini kademeli şekilde açmaya ve
kısıtlamaları da yavaş yavaş kaldırmaya hazırlanıyor. İtalya İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, dün yaptığı açıklamada imalat ve inşaat
sektöründe bulunan işletmeleri 4 Mayıs'tan itibaren açmayı hedeflediklerini duyurdu. Fakat insanların toplu olarak bir arada bulunduğu
restoran, bar gibi işletmeler bir süre daha kapalı kalacak. Conte, okulların ise Eylül ayına kadar kapalı kalacağını belirtti. Almanya ise
800 metrenin altındaki küçük perakendecilerin sosyal mesafe ve hijyen önlemlerine uydukları sürece yeniden açılmalarına izin verdi.
Türkiye’de ise görünüm olumlu şekilde gitmeye devam ediyor. Dünkü verilere göre yeni vaka sayısı 2357 olurken hayatını kaybeden
sayısı 100 altına indi ve 99 oldu. Yoğun bakımdaki hasta oranı %2,27 olurken iyileşme oranı %26,45 ile yükselmeye devam etti.
Geçen haftanın en önemli gelişmesi bilindiği üzere petrol fiyatlarında gerçekleşmiş ve Mayıs vadeli kontrat aşırı arz ve depolama sorunları
gibi etkenlerle vade sonuna gelinen günde -40 Dolar’a kadar düşüş göstermişti. Haftanın geri kalanında bir miktar toparlanma gözlense
de zayıf seyrin sürdüğü gözlendi. Hafta sonu bu konuda açıklamalarda bulunan OPEC Başkanı Muhammed Arkab, Arkab, OPEC üyesi
ülkelerin üretimde kısıtlamaya gitme kararının uygulamaya konulmasıyla mayıs ve haziranda petrolün varil fiyatının 40 dolar seviyesine
çıkacağı öngörüsünde bulundu. OPEC+ olarak bilinen grubun, günlük ham petrol üretim miktarını 1 Mayıs-30 Haziran arasında 10 milyon
varile, 1 Temmuz-31 Aralık 8 milyon varile ve 1 Ocak 2021-30 Nisan 2022 arasında ise günlük 6 milyon varile düşürülmesi
kararlaştırılmıştı. Bu arada Saudi Aramco OPEC+ 'in yeni hedeflerinin devreye gireceği 1 Mayıs olarak belirtilen son tarihten önce bu
hafta başlarında üretimi azaltmaya başladı.
Geçen hafta önce senatodan ardından temsilciler meclisinden geçen 484 milyar Dolar’lık teşvik paketi Donald Trump tarafından da
onaylandı. Salgın sebebiyle faaliyetlerini durduran küçük işletme sahipleri ve finansal açıdan zorluk çeken vatandaşlara 320 milyar dolar
ayrılan tasarıda, hastaneler için 75 milyar dolar, küçük işletmelere acil afet kredisi için 60 milyar dolar ve diğer bazı kalemlerde de ilave
bütçe ayrılması öngörülüyor.
Yeni haftada açıklanacak ekonomik veriler virüsün yarattığı ekonomik tahribatın derecesini göstermeye devam edecek. ABD’de bu hafta
1.çeyrek GSYH ilk okuması ise AB’de enflasyon verileri yakından izlenecek. İlk çeyrekte ABD ekonomisinin %4 küçülmesi bekleniyor.
Bu hafta ayrıca FED ve ECB faiz kararları da bekleniyor olacak. Faizlerde bir değişiklik yapılması beklenmiyor. Bu hafta ABD’de
SP500’deki 140 şirketin finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. Bu sabah Asya’da endeksler güne yükselişle devam ediyor. BoJ’un
dün sınırsız devlet tahvili alma ve riskli varlık alımlarını hızlandırma sözü ile Nikkei endeksi %2 civarı yükselişteyken diğer endeksler de
alıcılı seyrediyor. ABD vadeliler de hafif artıda.

Bugün açıklanması beklenen önemli bir veri
akışı bulunmuyor
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Günün Gelişmeleri:
XU100 endeksi geçen Cuma gününü
%0.60 yükselişle 98.758 seviyesinde
tamamladı. 12,4 milyar TL işlem hacminin
gerçekleştiği günde bankacılık endeksi
%0.82, sanayi endeksi ise %0.53 yükseldi.
Geçen Cuma gününe yurtdışında Avrupa
piyasaların satış tarafında olmasına
karşılık yükselişle başlayan endeks,
yatırımcıların global ölçekte gelen son
verileri, açıklanan yeni teşvik haberlerine
rağmen virüsün somut olumsuz sonuçları
olarak değerlendirmesinin etkisiyle Avrupa
endekslerindeki
satıcılı
seyirden
etkilenmedi.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan endeks günün devamında 50 günlük üssel hareketli
ortalaması 99.500 direncini aşmayı denese de bunda başarılı olamadı. Bugün
yükselen trend desteği 99.000 üzerinde tutunma sağlanabilirse yükseliş yeniden
görülebilir. 99.500 yine ilk direnç noktası olacak. Yükselişin 99.500 üzerinde
devam etmesi halinde 100.600 ve 1010.300 seviyelerini takip edeceğiz. 99.000
altındaki hareketlerde ise 97.500 ve 96.400 destek seviyeleri söz konusu.

Gün içinde 99.500 seviyesine kadar
ulaşılsa da son birkaç gündür bu seviye
üzerine geçilemediği gözleniyor.
Yeni haftada gelecek yeni veriler ve korona
virüse ilişkin yeni haber akışları endeks
fiyatlamaları üzerinde etkili olmaya devam
edecek.

Destekler: 97.500 / 96.400 / 95.200
Dirençler: 99.500 / 100.600 / 101.300
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Günün Gelişmeleri
Nisan ayı vadeli endeks 30 kontratı önceki
işlem gününü %0.24 yükselişle 116.150
seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yatay başlayan kontrat gün içerisinde Avrupa endekslerindeki satış yönlü
eğilime rağmen 116.500 seviyesini gördü fakat sonra geri çekildi. Kontratın
yükselen trend altında kaldığı gözleniyor. Yeni günde 118.000 trend direnci
geçilebilirse yükseliş gözlenebilir. Bu durumda yükseliş 119.200 ve 120.600’e
doğru sürebilir. 118.000 altında kalıcılıkta gelebilecek satışlarda 115.000
seviyesi ilk destek olarak izlenecektir.
Destekler: 115.000 / 114.400 / 113.000
Dirençler: 118.000 / 119.200 / 120.600

Geçen Cuma gününe yurtdışında Avrupa
piyasalarının satış tarafında olmasına
karşılık
yatay
başlayan
kontrat,
yatırımcıların global ölçekte gelen son
verileri, açıklanan yeni teşvik haberlerine
rağmen virüsün somut olumsuz sonuçları
olarak
değerlendirmesinin
etkisiyle
Avrupa endekslerindeki satıcılı seyirden
etkilenmedi ve gün içerisinde yukarı
yönde hareket etme eğilimi gösterdi.
Fakat bu hareketin sınırlı kaldığı ve Şubat
ayından gelen yükseliş trend direnci
denense
de
üzerine
geçilemediği
gözlendi.
Gün içinde 116.500 seviyesine kadar
ulaşılsa da son iki gündür bu seviye
üzerinde kapanış olmadığı gözleniyor.
Yeni haftada gelecek yeni veriler ve
korona virüse ilişkin yeni haber akışları
endeks fiyatlamaları üzerinde etkili
olmaya devam edecek.
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Günün Gelişmeleri:
Nisan ayı vadeli USDTRY kontratı
haftanın son işlem gününü %0.28
düşüşle 6.9620 seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Geçen haftanın son işlem gününde açılışla birlikte 7.00 seviyesini test eden
kontratta ardından bu seviye altında hareketler devam etti ve gün negatif
bölgede tamamlandı. Kontratta yükselişin sürmesi halinde 6.9900 ve 7.0200
direnç seviyelerini takip edeceğiz. Olası geri çekilmelerde ise 6.9700 ve 6.9000
destek seviyeleri söz konusu.
Destekler: 6.9400 / 6.9000 / 6.8800
Dirençler: 6.9900 / 7.0200 / 7,0500

Virüs kaynaklı etkilerle gelişmekte olan
ülke para birimleri üzerinde yaşanan
değer kaybı eğilimi geçen hafta da
devam etti. Bu bağlamda Türk Lirası
üzerinde de baskının sürdüğünü GOÜ
para birimlerinin genelinde olduğu gibi
düşüş yaşadığını gözlüyoruz. TCMB’nin
100 baz puan faiz indirimi yanında henüz
sonucu ortada olmayan swap anlaşması
beklentisiyle kurda yukarı yönlü eğilim
dün de devam etti ve bu bağlamda dün
7.00 seviyesi yakınlarında gün içinde
eğilim sürdü. Kontratta ise düşüş
yönünde hareketlerin yaşandığı gözlendi.
Ülkemizde virüsün kontrol altında
olduğuna dair gelen son veriler
önümüzdeki
günlerde
yakından
izlenecek.
Bu bakımdan haftanın ilk işlem gününde
virüs kaynaklı haber akışını yakından
takip etmeyi sürdüreceğiz.
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Günün Gelişmeleri:
Nisan ayı vadeli Altın kontratı, geçen haftanın
son işlem gününü %0.56 yükselişle 1720.50
seviyesinde tamamladı.
Spot ons Altın ABD’de işsizlik maaşı
başvurularının bir önceki haftaya göre daha az
artması, koronavirüs kaynaklı kısıtlamaların
hafifletilmesi
umudu
ve
yeni
teşvik
hamlelerinin etkisiyle 1736 seviyesine kadar
yüskelse de devamını getiremedi.

Teknik Analiz:
Cuma günü 1736 Dolar seviyesi denese de kontrat günün devamında kar
satışlarının etkisiyle geri çekildi fakat günü 1720 Dolar üzerinde kapatmayı
başardı. Kontratta halen beklentimiz olan yükselişin sürmesi halinde 1740 ve
1752 direnç seviyeleri takip edeceğiz. Olası geri çekilmelerde ise 1720 ve
altına geçilirse 1715-1711 destek seviyeleri takibimizde olacak.
Destekler: 1720 / 1715 / 1711
Dirençler: 1740 / 1752 / 1765

Virüste zirveden dönüşün görüldüğüne dair
görüşler
ülke
ekonomilerinin
yeniden
açılmasına dair adımların atılmasına imkan
veriyor ve bu durum Altın’a kar satışı olarak
yansısa da Dünya’nın dört bir yanındaki
hükümetlerden eşi görülmemiş miktarda
merkez bankası ve mali teşvik gördüğümüz bir
ortamda ayrıca gelen olumsuz veriler ons Altın
talebini canlı tutuyor. Bu bağlamda kontratta
da geri çekilmeler olsa da ana yönün yukarı
olmaya devam edeceğini düşünüyoruz.
Haftanın son işlem gününde virüs kaynaklı
haber akışını ve virüse karışı alınacak yeni
tedbirlerin etkilerini yakından izlemeyi
sürdüreceğiz.
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TTRAK: 2020 yılında yatırım harcamalarının 150-200 milyon TL olmasını bekliyor.Türk Traktör'den KAP'a yapılan
açıklamaya göre, Türkiye traktör pazar büyüklüğü 28-33 bin olarak tahmin edildi. Şirket iç piyasa traktör
satışlarının(İthal traktör dahil bayiye satış) 12.500-15.500 adet, ihraç traktör satışlarının 10.000-12.500 adet olacağı
tahmininde bulundu.
YKSLN: Önemli bir döviz açık pozisyonu
%5’inden az olduğunu bildirdi.

bulunmadığını, mevcut durumda döviz kısa pozisyonunun cironun

KORDS: Thai Indo Kordsa üretim tesisinin 25 Nisan 2020 tarihi itibari ile 2 hafta süreyle 7 Mayıs 2020 tarihine kadar,
Laurel Hill üretim tesisinin 28 Nisan 2020 tarihi itibari ile 2 hafta süreyle 11 Mayıs 2020 tarihine kadar üretime ara
vereceğini ve bu süre boyunca önceden alınmış siparişlerin sevkiyatına devam edileceğini açıkladı.

