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RİSKLİ VARLIKLARDAKİ YÜKSELİŞ TREND OLUŞTURABİLECEK mi?
Dün itibariyle korona virüse dayalı açıklanan Dünya genelindeki vaka sayısı 1.4 milyon kişiyi aştı. Dün ABD’de toplam vaka sayısı 400
bine yaklaşırken İtalya’da yeni pozitif vaka sayısında önemli bir düşüş meydana geldi ve uzun süre sonra yeni vaka sayısı 808 ile 1.000
kişinin altında geldi. Ayrıca yoğun bakıma alınan kişi sayısında da azalış olduğu gözleniyor. İtalya bu bağlamda Çin’den sonra virüsten
kurtulma yolunda ilerleyen ikinci ülke olma konumunda. İspanya, Fransa ve İngiltere’de ise yeni vakalarda azalış olsa da hayatını
kaybedenlerin sayısı artıyor. Yurtiçinde ise dün itibariyle 20.023 test yapıldı ve 3.892 yeni vaka ile toplam vaka sayısı 34.109 oldu. Fakat
oranlara baktığımızda iyileşmeler olduğu yine göze çarpıyor. Pozitif vaka oranı, hem günlükte, hem de toplamda biraz artsa da ölümlerin
artış hızı dün de azaldı ki son 6 gündür bu oran azalıyor. İyileşme oranı iyi yönde artmaya devam ederken ölümlerin katlanma süresi
yükseldi ki bu da iyi bir gelişme.
Goldman Sachs, Türkiye ekonomisinin 2020 yılı için küçülme tahminini eksi yüzde 0.2'den eksi yüzde 5'e revize etti. Goldman Sachs,
Orta Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesi için hazırladığı raporda, koronavirüsün yayılmasını engellemeye yönelik tedbirlerin olumsuz
etkilerine dikkat çekti. Goldman, Türkiye ekonomisini değerlendirdiği kısımda, 2020 yılı için küçülme tahminini aşağı yönde revize ederek
eksi yüzde 0.2'den eksi yüzde 5'e çıkardı. Banka, bazı büyük sanayi şirketlerinin üretimi bir ya da iki hafta durduracaklarını ilan ettiğini
ve bunun da imalat sektörüne geçici ancak doğrudan bir darbeyi işaret ettiğini kaydetti.
İngiltere'de, yeni tip koranavirüs (Kovid-19) tedavisi gören Başbakan Boris Johnson'ın halen yoğun bakımda olduğu ancak solunum
cihazına bağlanmadığı ve zatürre görülmediği bildirildi. Başbakan Yardımcısı Michael Gove, BBC'ye yaptığı açıklamada, Johnson'ın
durumunun pazar günü bir dizi test için hastaneye kaldırıldıktan sonra kötüleştiğini söyledi. Gove, "Tıbbi tavsiye, Başbakan'ın dün akşam
saat 19.00'da yoğun bakıma alınması gerektiği yönündeydi. Bundan hemen sonra kabineye bilgi verildi." dedi.
ABD'de endeksler önceki günü koronavirüse ve petrol fiyatlarına bağlı nedenlerle düşüşle kapattı. Dow Jones endeksi 34,4 puanlık değer
kaybetti ve yüzde 0,15 azalışla 22.645,56 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 0,26 kayıpla 2.656,63 puana ve Nasdaq endeksi de
yüzde 0,33 azalışla 7.887,26 puana düştü. ABD 10 yıllık tahvil getirileri koronavirüs salgınına ilişkin önceki günkü iyimserliğin uzun
sürmeyeceğine dair endişelerle dün ilk saatlerdeki kazanımlarını geri aldı. %0,7820’ye kadar yükselen getiriler ABD seansındaki
hisselerdeki gerilemeyle birlikte yönünü aşağı çevirdi ve %0,71 seviyesini gördü. Avrupa’da ise endeksler koronavirüse karşı alınan
önlemlerin yarattığı etkiyle yükselişle kapandı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,19 artarak 5.704,45 puana, Almanya'da DAX 30
endeksi yüzde 2,79 değer kazanarak 10.356,7 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,12'lik artışla 4.438,27 puana, İtalya'da FTSE
MIB 30 endeksi yüzde 2,19'luk yükselişle 17.411,72 puana ulaştı. Özetle global piyasalar virüs kaynaklı gelecek yeni verilere odaklı
olmaya devam edecek. Avrupa’da kısmen kontrol altına alınmış gibi görünse de ABD’de bu konu daha da kötüleşeceğe benziyor. Bu
açıdan bir yükseliş trendinin başladığına dair yorum yapmak için henüz erken. Kısa vadeli tepkiler ülkelerin teşvik hamleleriyle ve zaman
zaman vaka sayılarındaki artış oranlarının azalmasıyla günlük bazda gözlenebiliyor. Fakat özellikle virüsün kontrol altına alındığına dair
daha fazla kanıta ihtiyaç olacak. Bu sağlanırsa fiyatlamalara etkisini olumlu anlamda daha net görebileceğiz.
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Günün Gelişmeleri:
XU100 endeksi haftanın ikinci işlem
gününü
%0.34
yükselişle
92.382
seviyesinde tamamladı. 15.2 milyar TL
işlem hacminin gerçekleştiği günde
bankacılık endeksi %0.03 yükselirken,
holding endeksi ise %0.38 değer kazandı.

Teknik Analiz:
Güne yükseliş ile başlayan endeks gün içerisinde 94.700 seviyelerine kadar
yükselse de gün sonunda gelen satışla kazançlarını geri verdi. Yeni günde satış
baskısının sürmesi halinde 91.500 ve 90.500 destek seviyelerini takip edeceğiz.
Endeksin toparlanması durumunda ise 92.800 ve 93.500 direnç seviyelerini söz
konusu
Destekler: 91.500 / 90.500 / 89.600
Dirençler: 92.800 / 93.500 / 95.000

Haftaya
ABD
vadelileri
ve
Asya
piyasalarındaki
pozitif
görünüm
ile
yükselişle başlayan BIST 100 endeksi
dünde güne yükselişle başladı. Gün
içerisinde de yükselişini sürdüren endeks
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
kaldı. Yaşadığı satışlarla gün içerisindeki
kazancını geri veren endeks günü azda
olsa artıda kapatmayı başardı. Yeni günde
endeksin dün gelen habere göre vereceği
tepkiyi izleyeceğiz.
Yeni işlem gününde de virüs kaynaklı
haber akışını yakından takip etmeyi
sürdüreceğiz.
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Günün Gelişmeleri
Nisan ayı vadeli endeks 30 kontratı
haftanın ikinci işlem gününü %0.29
yükselişle
110.400
seviyesinde
tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yükseliş ile başlayan kontrat gün içerisinde112.700 seviyelerine kadar
yükselse de gelen satışla kazançlarını geri verdi. Yeni günde satış baskısının
sürmesi halinde109.300 ve 108.700 destek seviyeleri söz konusu. Kontratta
yukarı yönlü toparlanmalarda ise 112.700 ve 113.600 direnç seviyelerini takip
edeceğiz.
Destekler: 109.300 / 108.700 / 107.500
Dirençler: 112.700 / 113.600 / 114.800

Haftaya ABD vadelileri ve Asya
piyasalarındaki pozitif görünüm ile
yükselişle başlayan Nisan ayı vadeli
endeks 30 kontratında dün güne hafif
ekside başlasa çabuk yükselişe geçti.
Gün içerisinde de yükselişini sürdüren
kontratta akşamüstü gelen Goldman
Sachs’ın Türkiye ekonomisinin 2020 yılı
için küçülme tahminini eksi yüzde 0.2'den
eksi yüzde 5'e revize etmesi haberi ile
spot piyasada olduğu gibi sert satışlara
maruz kaldı. Yaşadığı satışlarla gün
içerisindeki kazancını geri veren endeks
kontratı günü azda olsa artıda kapatmayı
başardı.
Haftanın üçüncü işlem gününde ve hafta
genelinde virüs kaynaklı haber akışını
yakından takip etmeyi sürdüreceğiz.
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Günün Gelişmeleri:
Nisan ayı vadeli USDTRY kontratı
haftanın ikinci işlem gününü %0.06
yükselişle
6.7988
seviyesinde
tamamladı.

Teknik Analiz:
Güçlü duruşunu haftanın ikinci işlem gününde de devam ettiren kontrat gün
içerisinde 6.73 seviyesine kadar geri çekilse de gelen tepki alımları ile tekrar
yükseldi. Kontratta yukarı yönlü hareketin devamı halinde 6.8230 ve 6.85 direnç
seviyelerini takip edeceğiz. Olası geri çekilmelerde ise 6.7875 ve 6.7550 destek
seviyeleri söz konusu.

Geçtiğimiz hafta boyunca yükselişini
sürdüren Nisan ayı vadeli USDTRY
kontratında geçtiğimiz Perşembe günü
direnç seviylerinden satışlar geldiğini
görmüştük. Haftanın son günü bu
satışlarını geri alan kontrat direnç
seviyelerine yakın haftayı noktaladı.
Küresel bazda güçlü doların da
etkilisiyle kontrat yükselişine yeni işlem
haftasında da devam ediyor. Ağustos
2018’de
yaşanan
kur
krizindeki
seviyelerine doğru yükselişine devam
eden kontratta yükselişin devam etmesi
için direnç seviyelerinin geçilmesi
gerekiyor. 100 seviyesinin altına sarkan
dolar endeksi ile kontratta geri çekilme
olsa da yükseliş trendinin bir süre daha
devam ettiğini görebiliriz.

Destekler: 6.7875 / 6.7550 / 6.7400
Dirençler: 6.8230 / 6.8500 / 6.8775
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Günün Gelişmeleri:
Nisan ayı vadeli Altın kontratı, haftanın ikinci
işlem gününü %0.28 yükselişle 1659
seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Haftanın ilk işlem gününü kritik 1650 desek seviyesi üzerinde kapatan kontrat
dün 1675 direnç seviyesini test etti. Bu seviyeden gelen satışlarla geri çekilen
kontratta yeni günde 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

Geçtiğimiz gün ABD Başkanı Donald Trump
ve Başkan Yardımcısı Mike Pence, Kovid-19
salgınının merkezi haline gelen New
York'taki ölüm sayılarının düşmesini baz
alarak ABD'de koronavirüs salgınında
yumuşama
ve dengelenme
işaretleri
olduğunu belirtmesinin Dolar üzerindeki
olumlu etkileri rağmen gün içerisinde Altın'ın
yukarı
yönlü
hareketini
sürdürdüğü
gözlenmişti.
Dün
ise
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 güvenli varlık talebinde azalma
devam ediyor.
Haftanın üçüncü işlem gününde ve hafta
genelinde virüs kaynaklı haber akışını
yakından takip etmeyi sürdüreceğiz.
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AYCES.E payında 08/04/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle mevcut açığa satış yasağına ilave olarak kredili işlem
yasağı ve brüt takas önleyici tedbirleri uygulanacaktır. Tedbirin uygulanacağı son tarih 07/07/2020'dir.
ERSU.E paylarında 08/04/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 22/04/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna)
kadar brüt takas uygulanacaktır.
BRFEN: Tüm dünyayı etkisi altına alan Coronavirüs etkilerini azaltmaya yönelik alınan önlemler çerçevesinde
fabrikamızda 13 Nisan 2020 tarihine kadar üretime ara vereceğimiz kamuya açıklanmış olup, yaşanan gelişmeler
sonucunda bu süre 20 Nisan 2020 tarihine kadar uzatılmıştır.
VERTU: Kar dağıtım politikası kapsamında, ekte sunulan kar dağıtım tablosuna uygun şekilde, şirketimiz çıkarılmış
sermayenin %12,00'u oranında toplam 6.240.000 TL (brüt = net) nakit kar payı dağıtılması hususunun genel kurul
onayına sunulmasına karar verilmiştir.
VERUS: Kar dağıtım politikamız kapsamında, ekte sunulan kar dağıtım tablosuna uygun şekilde, şirketimiz çıkarılmış
sermayenin %1,00'i oranında toplam 700.000 TL (brüt) nakit kar payı dağıtılması hususunun genel kurul onayına
sunulmasına karar verilmiştir.
ACSEL: Kar dağıtım politikası kapsamında, ekte sunulan kar dağıtım tablosuna uygun şekilde, şirketimiz çıkarılmış
sermayenin %8,00'i oranında toplam 857.736 TL (brüt) nakit kar payı dağıtılması hususunun genel kurul onayına
sunulmasına karar verilmiştir.

