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PİYASALAR KAR RAKAMLARINA ODAKLANMAYA BAŞLADI..
Her gün olduğu gibi dün de takip ettiğimiz koronavirüs toplam vaka sayısı 2 milyona vardı. ABD’de toplam vaka sayısı 600 bini geçti ve
diğer ülkelerle arayı hızlı bir şekilde açmayı sürdürdü. Dün itibariyle ABD’de 2.154 kişi hayatını kaybetti. Toplam yeni vaka sayısı ise
22.673 kişi oldu. İtalya’da yeni vaka sayısı 2.972 kişi ile düşüş eğilimine yine devam etti. İtalya’da yoğun bakıma alınan hasta sayısı da
günden güne düşmeye devam ediyor. Fakat hayatını kaybeden kişi sayısı dün 602 kişi ile yine yüksek kalmaya devam etti. İspanya’da
ise salgın nispeten yavaşlamış görünmeye devam ediyor. Almanya’da ise durum halen kontrol altında. Türkiye’ye baktığımızda ise dün
4.062 yeni vaka açıklandı. Test sayısı 33.070 kişi olurken hayatını kaybeden vatandaş sayısı maalesef 107 oldu. İyileşen vatandaş sayısı
ise 842 gibi oldukça yüksek bir sayıya ulaştı. Pozitif vaka oranı günlükte düne göre arttı ancak toplamda azaldı. Ölüm oranı arttı, ölümlerin
artma hızı değişmedi. İyileşme oranı (7,37%) bugün önemli ölçüde artarken, entübe (1,84%) ve yoğun bakım oranı (3,07%) azaldı
Dün IMF "Küresel Ekonomik Görünüm” raporunda küresel ekonomik büyümenin bu yıl virüs salgınının etkisiyle %3 daralacağını öngördü,
daha önce kurumun beklentisi %3.3 büyümeydi. 2021 büyüme beklentisi %3.4'den %5.8'e yükseltildi. IMF Türkiye'nin ise bu yıl %5
daralacağı tahmininde bulundu. Son rapordan bu yana dünyada 'dramatik' değişiklikler yaşandığını belirten kurum daha önce görülmemiş
bir kriz yaşandığını ifade etti. Dünyadaki virüs salgınının ekonomide de tahribat yarattığı ve üretim kaybının küresel finansal krizi
tetiklediği vurgulandı. Merkez Bankaları'nın son haftalarda krizle mücadele için likidite ve parasal teşvik adımları attığı belirtilirken bu
adımların güven aşıladığı ve piyasalardaki şoku sınırlamaya katkı yaptığı dile getirildi. Senkronize adımların gelişen ülke ekonomilerine
de alan açacağı belirtildi.
İlk çeyrek bilanço sezonunun başladığı ABD’de yatırım bankası JPMorgan'ın açıkladığı finansallara göre ilk çeyrek karı kredi
maliyetlerinin yükselmesiyle %69 düşerek altı yıldan uzun bir sürenin en düşük seviyesine geriledi. Şirketin karı koronavirüsün ekonomi
üzerindeki etkilerinden dolayı 2013 yılından beri görülen en düşük seviyeye geriledi. Bank of America Corp.'un kar rakamları Çarşamba,
Goldman Sachs Group Inc., Citigroup Inc. ve Morgan Stanley ise Perşembe günü gelecek. Avrupa Birliği ise yeni tip koronavirüsle
mücadele için yıllık bütçesinde yaklaşık 3,5 milyar euroluk artışa gitti. Buna göre, acil sağlık hizmetlerini destekleyecek önemli ürünlerin
stoklanması, geçici hastaneler kurulması ve hastaların sınır ötesi taşınması gibi işlemler için 2,7 milyar euro kaynak aktarıldı.
Avrupa Borsaları ise özellikle İtalya, İspanya ve Almanya'da yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele için alınan tedbirlerin gevşetilmesine
ilişkin tartışmaların etkisiyle günü karışık seyirle kapattı. Fransa'da CAC 40 endeksi % 0,38 artarak 4.523,91 puana, Almanya'da DAX
30 endeksi % 1,25 değer kazanarak 10,696,56 puana yükseldi. İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi % 0,36 değer kaybederek 17.558,43
puan gerilerken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi % 0,88’lik azalışla 5.791,31 seviyesinden tamamlandı.
Son haberlere göre Trump Dünya Sağlık Örgütüne verilen bütçeyi kestiğini açıkladı. Çin Merkez bankası ise beklenmedik şekilde orta
vadeli borçlanma imkanı (MLF) faiz oranını %3,15’ten 2017 Eylül ayından bu yana en düşük seviye olan %2,95’e düşürdü. Bu sabah
Asya piyasaları yatay ABD vadelileri ise yataya yakın hafif satıcılı hareket ediyor.
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Günün Gelişmeleri:
XU100 endeksi haftanın ikinci işlem
gününü
%2.23
yükselişle
98.550
seviyesinde tamamladı. 15.3 milyar TL
işlem hacminin gerçekleştiği günde
bankacılık endeksi %1.00, sanayi endeksi
ise %2.45 değer kazandı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan endeks gün içerisinde 98.500 direncini aşmayı denedi
ve gün sonunda kısmen de olsa bunu başardı. Bu seviye üzerinde tutunma
bugün sağlanabilirse yukarı yönlü eğilimin sürdüğünü görebiliriz. Endekste
yükselişin 98.500 üzerinde devam etmesi halinde 99.600 ve 101.000 direnç
seviyelerini takip edeceğiz. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 97.300 ve 93.200
destek seviyeleri söz konusu.
Destekler: 97.300 / 96.400 / 94.800
Dirençler: 99.600 / 101.000 / 103.200

Dün
ABD
vadelileri
ve
Asya
endekslerindeki yükseliş eğilimiyle endeks
güne yukarı yönlü başladı. ABD’de
ekonominin yakın zamanda açılacağı
beklentileri ile virüs hızının zirve yaptığına
dair iyimserliğin etkisiyle risk iştahı yüksek
kalırken paskalya tatilinden dönen Avrupa
borsaları
ile
ABD
endeksleri
de
bahsettiğimiz bu beklentilerin etkisiyle
yükselişine devam etti. Avrupa’daki iyimser
görünümle endekste de 98.500 seviyesinin
üzeri yüksek işlem hacmiyle test edildi. Dün
ABD’de JP Morgan ve Wells Fargo
şirketleri beklentilere göre daha düşük kar
açıklasa da morallerin bozulmadığı
izleniyor. Bu görünümde yukarı yönlü
eğilim bir süre daha devam edebilir. Bu
görünümde son açıklanan verilere göre
virüse
dayalı
verilerdeki
değişim
oranlarının iyiye gitmesi de etkili olabilir.
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Günün Gelişmeleri
Nisan ayı vadeli endeks 30 kontratı
haftanın ikinci işlem gününü %2.95
yükselişle
117.825
seviyesinde
tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan kontrat gün içerisinde Avrupa endekslerindeki yukarı
yönlü eğilim ve endeksin pozitif hareketiyle Fibo. 61.8 direncini test etti fakat
kapanışta bu seviyeyi aşamadı. Yeni günde 117.900 seviyesi üzerinde tutunma
sağlanabilirse yükselişler 120.000 ve 121.300’e doğru sürebilir. Bahsedilen fibo.
direnci altında kalıcılık oluşursa gelebilecek satışlarda 115.300 ve 114.500
seviyeleri destek noktaları olarak izlenecektir.
Destekler: 115.300 / 114.500 / 113.000
Dirençler: 120.000 / 121.300 / 122.000

Dün
ABD
vadelileri
ve
Asya
piyasalarındaki yukarı yönlü hareketliliğe
bağlı olarak güne %1’in üzerinde
yükselişle başlayan kontrat, günün
devamında riskli varlıklara olan ilginin
devam etmesiyle yükselişini sürdürdü.
Global ölçekte virüsün kontrol altına
alınabileceği beklentileriyle piyasalara
sürülen likidite destekleri riskli varlıkları ve
vadeliler üzerindeki yükselişlere destek
oluyor. Bu beklentiler devam ettiği sürece
yükselişin devam ettiğini görebiliriz.
Haftanın üçüncü işlem gününde de virüs
kaynaklı haber akışını yakından takip
etmeyi sürdüreceğiz.
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Günün Gelişmeleri:
Nisan ayı vadeli USDTRY kontratı
haftanın ikinci işlem gününü %0.44
yükselişle
6.8470
seviyesinde
tamamladı.

Teknik Analiz:
Haftanın ikinci işlem gününde de yükselişi süren kontratta geçen haftaki 6.8250
direnç seviyesi üzerine geçildi. Kontratta yükselişin sürmesi halinde 6.8650 ve
6.8800 direnç seviyelerini takip edeceğiz. Olası geri çekilmelerde ise 6.8300 ve
6.8100 destek seviyeleri söz konusu.
Destekler: 6.8300 / 6.8100 / 6.7800
Dirençler: 6.8650 / 6.8800 / 6.9000

Son zamanlarda virüs kaynaklı etkilerle
gelişmekte olan ülke para birimleri
üzerinde yaşanan değer kaybı eğilimi
devam ediyor. B bağlamda türk Lirası
üzerinde de baskının sürdüğünü
gözlüyoruz.
Geçen hafta IMF
başkanının Türkiye ile görüşmelerin
olduğuna dair açıklamaları stresi bir
miktar azaltsa da bu durumun olma
ihtimalinin bulunmadığına dair gelen
açıklamalar sonrası kurda yukarı yönlü
eğilim bir miktar güç kazandı ve bu
bağlamda dün 6.80 üzerine geçildi.
Kontratta ise Türk Lirası’ndaki zayıflama
ile yükseliş devam etti. Ülkemizde
virüsün kontrol altında olduğuna dair
gelen son açıklamalar önümüzdeki
günlerde yakından izlenecek.
Bu bakımdan haftanın üçüncü işlem
gününde virüs kaynaklı haber akışını
yakından takip etmeyi sürdüreceğiz.
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Günün Gelişmeleri:
Nisan ayı vadeli Altın kontratı, haftanın ilk
işlem gününü %1.67 yükselişle 1737
seviyesinde tamamladı.
Spot ons Altın dün yaklaşık % 2 yükseldi ve
2012 yılının sonundan bu yana en yüksek
seviyesine ulaştı. Yatırımcılar, koronavirüs
dünya çapında ekonomileri tahrip ederken
ve bu durum büyük teşvik planlarının
piyasaya sürülmesini tetiklerken güvenli
varlık alımlarını artırdı.

Teknik Analiz:
Dün devam eden yükseliş eğilimiyle 1751 Dolar seviyesi üzerine çıkan kontrat
günü de yine 1700 Dolar üzerinde kapatmayı başardı. Kontratta beklentimiz
olan yükselişin sürmesi halinde 1755 ve 1775 direnç seviyeleri takip edeceğiz.
Olası geri çekilmelerde ise 1725 ve 1715 destek seviyeleri söz konusu.
Destekler: 1725 / 1715 / 1711
Dirençler: 1755 / 1775 / 1790

IMF 1930'ların Büyük Bunalımından bu yana
en sert gerilemeyi gösterecek olan
koronavirüs kaynaklı bir faaliyet çöküşünde
2020 yılı için küresel ekonominin %3
küçüleceğini tahmin etti. Devasa likidite
destekleriyle birlikte değerlendirildiğinde ons
Altın’a olan talep de devam edecektir. Bu
bağlamda dün ons Altın kontratında da
yukarı yönlü eğilimin devam ettiği izlendi.
Haftanın üçüncü işlem gününde virüs
kaynaklı haber akışını ve virüse karışı
alınacak yeni tedbirlerin etkilerini yakından
izlemeyi sürdüreceğiz.
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VAKKO: Müşterilerinin siparişlerini geciktirmemek ve mağdur etmemek adına, 14.04.2020 tarihi itibariyle, e-ticaret
depo ve lojistik operasyonlarının çalışanların gönüllülük esasına uyularak başlatılmasına ve online mağazaları ile
Vakko app'ten satın alınan ürünlerin müşterilerine sevkiyatlarının yeniden başlatılmasına karar verilmiştir.
14.04.2020 tarihinden itibaren olan tüm siparişlerde iade süresi 60 gün olarak belirlenmiştir.
EKIZ, DARDL : 15/04/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve
"İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.

