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GÖZLER BUGÜN YİNE ABD İŞSİZLİK BAŞVURULARINDA OLACAK..
Dünya genelinde koronavirüs toplam vaka sayısı dün itibariyle 1.5 milyon kişiyi de aştı. Durumun gün be gün daha vahim hale geldiği
ABD’de toplam vaka sayısı 400 bin kişinin üzerine geçti. İtalya’da yeni vaka sayısı bit önceki güne göre bir miktar artarken hayatını
kaybeden kişi sayısındaki azalış devam etti. İspanya, İngiltere ve Fransa’da ise görünüm daha kötü durumda. Türkiye’de ise dün 24.900
test ile en yüksek sayıya ulaşıldı. Buna karşılık 4.117 kişiye ulaştı. Pozitif vaka oranı günlükte düşse de ama toplamda arttı, ölüm oranları,
hem günlükte hem de toplamda değişmedi. İyileşme oranı artmaya devam ederken %3,8 olan yoğun bakımdaki hasta oranı ile %2,53
entübe hasta oranı düşmeye devam etti.
FOMC tutanakları, Fed üyelerinin Mart ayında yayılan koronavirüs salgınına karşı büyüyen bir alarmla tepki verdiklerini ortaya koydu.
Mart ayında yapılan iki toplantıda faiz oranlarını indiren Fed üyeleri, ekonomi bu ani duruştan toparlanana kadar faizlerin yüzde 0-0,25
aralığında kalmasının planlandığının sinyalini verdiler. ABD ekonomisi için görünümün de son derece belirsiz olduğu vurgulandı.
Avrupa Birliği (AB), Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında ortak ülkelere yardım sağlamak için 15,6 milyar euro mali yardım paketi
açıkladı. AB Komisyonu yazılı açıklamayla, kararın AB Yüksek Temsilcisi Josep Borell ile alındığını, temel amacın ortak ülkelere mevcut
sağlık krizinde destek sağlamak olduğunu duyurdu. Açıklamada, 15,6 milyar euro mali yardımın ülkelerin su ve sıhhi tesisat sistemleri
ile araştırma, hazırlık kapasitelerine destek verme ve sosyo-ekonomik etkileri azaltmayı hedeflediği belirtilerek, 3,25 milyar euronun
Afrika ülkelerine, 3,8 milyar euronun da Batı Balkanlar'daki ortaklara aktarılacağının altı çizildi.
Fransa Merkez Bankası'nın tahminine göre Fransa ekonomisi yılın ilk çeyreğinde İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en sert küçülmeyi
gerçekleştirdi. Yılın geri kalanı için görünüm ise, koronavirüsün yayılmasının önüne geçilmesi için konulan sınırlamalardan dolayı önemli
ölçüde kötüleşiyor. Merkez bankasının Fransa ekonomisine yönelik yüzde 6'lık küçülme tahmini Avrupa ekonomilerinde arz ve talebin
eş zamanlı çöküşünden kaynaklı şokun şiddetini gösteriyor. GSYİH'de bir çeyrekten diğerine böylesine bir düşüş ancak Mayıs 1968 grevi
civarında yaşanan yüzde 5.3'lük gerilemeyle kıyaslanabilir.
Eski Fed Başkanı Ben Bernanke, koronavirüs pandemisinin yayılmasını önlemeye yönelik çabaların etkisi ile bu çeyrekte görülecek güçlü
düşüşün ardından ABD ekonomisinde hızlı ve keskin bir sıçrama beklemediğini söyledi. Bernanke Salı günü Brookings Institution'ın
evsahipliğini üstlendiği bir etkinlikte yaptığı sanal konuşmada, "Hızlı bir sıçrama olacağını düşünmüyorum," dedi ve "Faaliyete tekrar
muhtemelen oldukça kademeli bir şekilde başlamak durumunda kalacağız ve ardından takip eden dönemlerde tekrar faaliyette
yavaşlama olabilir" değerlendirmesinde bulundu.
ABD'de endeksler Sanders'ın adaylıktan çekilmesinin ardından yükselişle kapandı. Ayrıca koronavirüs salgınının ivme kaybetmeye
başlayacağına ilişkin beklentiler ile küçük işletmelere yönelik ilave destek hazırlığına dair haberler de iyimser havanın sürmesinde etkili
oldu.
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Günün Gelişmeleri:
XU100 endeksi haftanın üçüncü işlem
gününü
%0.91
yükselişle
93.225
seviyesinde tamamladı. 10.1 milyar TL
işlem hacminin gerçekleştiği günde
bankacılık endeksi %0.72 yükselirken,
holding endeksi ise %0.65 değer kazandı.

Teknik Analiz:
Güne yatay başlayan endeks gün içerisinde yükselişine devam etti ve günü
artıda kapattı. Endekste yükselişin devamı halinde 94.000 ve 94.800 direnç
seviyelerini takip edeceğiz. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 92.500 ve 91.600
destek seviyeleri söz konusu.
Destekler: 92.500 / 91.600 / 90.500
Dirençler: 94.000 / 94.800 / 95.600

Son işlem gününe ABD vadelileri ve Asya
piyasalarındaki karışık görünüm ile
başlayan endeks güne içerisinde dalgalı
hareket etse de günü artıda kapatmayı
başardı. Önceki gün kapanışa doğru gelen
Goldman Sachs’ın Türkiye ekonomisinin
2020 yılı için küçülme tahminini eksi yüzde
0.2'den eksi yüzde 5'e revize etmesi haberi
ile sert satışlara maruz kalan endeksin
yaşadığı değer kaybının dün sürmemesi
endeks adına olumlu. Son iki gündür
destek seviyeleri üzerinde bulunan
endekste toparlanmanın sürmesi için bu
seviyeler üzerinde kalınması önemli.
Haftasının dördüncü işlem gününde virüs
kaynaklı haber akışını yakından takip
etmeyi sürdüreceğiz.
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Günün Gelişmeleri
Nisan ayı vadeli endeks 30 kontratı
haftanın üçüncü işlem gününü %1.54
yükselişle
112.100
seviyesinde
tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yatay başlayan kontrat gün içerisinde yönünü yukarı çevirdi. Kontratta
yükselişin sürmesi halinde 112.700 ve 113.600 direnç seviyelerini takip
edeceğiz. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 111.000 ve 109.800 destek
seviyeleri söz konusu.
Destekler: 111.000 / 109.800 / 108.700
Dirençler: 112.700 / 113.600 / 114.800

Günü
ABD
vadelileri
ve
Asya
piyasalarındaki karışık görünüm ile az da
olsa düşüşle başlayan Nisan ayı vadeli
endeks 30 kontratı günün geri kalanında
yükselişini sürdürerek günü artıda kapattı.
Önceki gün Goldman Sachs’tan gelen
Türkiye ekonomisinin 2020 yılı için
küçülme tahminini eksi yüzde 0.2'den eksi
yüzde 5'e revize etmesi haberinin
etkisinde çabuk çıkan kontratta yükselişin
devam etmesi için direnç seviyeleri
üzerinde kalıcılık sağlanması gerekiyor.
Haftanın dördüncü işlem gününde virüs
kaynaklı haber akışını yakından takip
etmeyi sürdüreceğiz.
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Günün Gelişmeleri:
Nisan ayı vadeli USDTRY kontratı
haftanın üçüncü işlem gününü %0.05
düşüşle 6.7956 seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güçlü duruşunu devam ettiren kontrat bu hafta ikinci kez denediği 6.8275
direncini dünde geçemedi. Yatay bir işlem gününü geride bırakan kontratta
yukarı yönlü hareketlerde 6.8275 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

Ocak ayının ortalarında başladığı
yükseliş trendi ile iki ay içerisinde yüzde
15’e yakın yükseliş kaydeden kontrattın
direnç seviyelerini geçmekte zorlandığı
görülürken ABD Temsilciler Meclisi
Başkanı Nancy Pelosi, Kongre'nin
koronavirüs
karşısında
ABD
ekonomisini destekleyecek bir sonraki
teşvik paketinin en az 1 trilyon dolar
tutarında
olacağını
söyledi.
Bu
açıklamaya ek olarak Avrupa Birliği'nin
koronavirüsün ekonomik etkilerine karşı
alınacak
tedbirler
konusunda
anlaşamaması dolar endeksini tekrar
100 seviyesi üzerine taşıdı.
Yeni işlem gününde virüs kaynaklı haber
akışını ve virüse karışı alınacak yeni
tedbirlerin etkilerini yakından izlemeyi
sürdüreceğiz.

Dirençler: 6.8275 / 6.8500 / 6.8725
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Günün Gelişmeleri:
Nisan ayı vadeli Altın kontratı, haftanın
üçüncü işlem gününü %0.11 düşüşle
1657.30 seviyesinde tamamladı.
Geçtiğimiz gün dikkatlerin koronavirüsün
ekonomik etkilerine ve olası teşvik
paketlerine çevirmesi sonucu küresel
piyasalarda risk iştahının artması ve ABD on
yıllık Tahvil faizlerinde gözlenen toparlanma
ile birlikte gün sonunda Ons Altın'ın aşağı
yönlü hareketini sürdürdüğü gözlenmişti. Dün
ise zayıf veri akışınında etkisiyle kontratta
yatay bir hareket gördük. Haftanın dördüncü
işlem gününde ise Avrupa ve ABD tarafında
açıklanacak veriler ile kontratta oynaklığın
arttığını görebiliriz.

Teknik Analiz:
Haftanın ilk işlem gününü kritik 1650 desek seviyesi üzerinde kapatan kontrat
iki gündür bu seviye üzerinde kalmayı başardı.Önceki gün 1675 direnç
seviyesini test eden kontratta yukarı yönlü hareketlerin devamı halinde 1667
ve 1675 direnç seviyelerini takip edeceğiz. Olası geri çekilmelerde ise 1650
ve 1643 destek seviyeleri söz konusu.
Destekler: 1650 / 1643 / 1635
Dirençler: 1667 / 1675 / 1682

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