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GÖZLER ENFLASYON VERİSİNDE..
Yeni haftaya yurt dışında sakin veri akışı ile başlarken iç tarafta ise açıklanacak olan enflasyon verisini takip edeceğiz. Saat 10:00’da
açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi’nin aylık bazda %0.60 yıllık bazda ise %10.90 açıklanması bekleniyor.
Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 3 milyon 500 bini geçti. Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip
korona virüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 3 milyon 500 bini geçerken en çok vaka görülen ülke, 1 milyon 162 bin
ile ABD oldu. ABD’yi 245 bin vaka ile İspanya ve 209 bin vaka ile İtalya takip ediyor. Vaka sayısında dünyada 3.sırada bulunan İtalya
kademeli olarak normal hayata dönüşe başlıyor. Ülkede Kovid-19 salgınına yönelik tedbirler kapsamında faaliyetleri durdurulan inşaat,
imalat ve toptan ticaret sektörleri 2. aşama ile işbaşı yapacak. İzin belgesiyle sokağa çıkmaya devam edilecek yeni dönemde, insanlara
aile yakınlarını ziyaret ve dışarıda toplu olmamak kaydıyla spor yapma izni verilecek. Toplu taşıma araçları yarı kapasiteyle hizmet
verecek. Kamuya açık tüm kapalı alanlarda ve toplu taşımada maske takma zorunluluğu getirilecek.
Fed yetkilileri Kovid-19 salgınının ABD ekonomisine etkisini değerlendirdi. ABD Merkez Bankası (Fed) Dallas Şubesi Başkanı Robert
Kaplan, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Amerikan ekonomisinde "tarihi" bir daralmanın beklendiğini ve daha fazla
teşvike ihtiyaç olduğunu ifade etti. Kaplan, katıldığı bir televizyon programında “Bu yıl muhtemelen yüzde 4,5 ila yüzde 5 arasında bir
küçülme yaşayacağız. Bu tarihi bir daralma. Yılın geri kalanında daha hızlı büyüyebilmemiz için teşvike ihtiyacımız olacak, böylece işsizlik
oranını düşürebiliriz” dedi.
Avrupa Merkez Bankası (AMB) Nisan toplantısında faiz oranlarında değişikliğe gitmezken bankalar için yeni bir pandemi refinansman
operasyonu açıkladı. Aylık 20 milyar Euro 'luk varlık alımlarının devam edeceği belirtilirken banka gerekirse daha fazla tahvil alımına
hazır olduklarını bildirdi. Banka yetkilileri korona virüs salgınıyla mücadele için 1 trilyon Euro'dan fazla büyüklükte acil destek programı
açıklamıştı. Avrupa Merkez Bankası’nın Nisan toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde,
"Yeni bir uzun vadeli pandemi refinansman programına karar verdik" dedi. Euro Bölgesi'nde bu yıl yaşanacak ekonomik daralmanın
yüzde 5 ile yüzde 12 arasında değişeceğini söyleyen Lagarde, bankanın aldığı önlemlerin likidite koşullarını destekleyeceğinin altını
çizdi. 2020'nin ilk çeyreğinde yaşanan yüzde 3.8'lik daralmanın alınan önlemlerin önemini yansıttığını dile getiren AMB Başkanı, salgının
ikinci çeyrekteki etkisinin daha ağır olacağını belirtti. AMB'nin negatif senaryosu ikinci çeyrekte yüzde 15'lik daralmayı işaret ediyor.
BDDK Aktif Rasyosu hesaplamasında revizyona gitti. Buna göre, mevduat toplamı 5 milyar TL'nin altında kalan bankalara 31 Aralık
2020'ye kadar düzenlemeye uyum için süre tanındı. Kalkınma ve yatırım bankaları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)
bünyesindeki bankalar, Aktif Rasyosu hesaplamasından muaf oldu. Bankalar, 1 Mayıs'tan itibaren haftalık bazda Aktif Rasyosu (AR)
hesaplamalarına başlayacak.
Bu sabah Japonya ve Çin piyasaları tatil nedeniyle kapalı. Taiwan, Hong Kong hisseleri ve ABD endeksleri ise satıcılı hareket ediyor.
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Günün Gelişmeleri:
XU100 endeksi haftanın son işlem gününü
%0.48 düşüşle 101.110 seviyesinde
tamamladı. 12.9 milyar TL işlem hacminin
gerçekleştiği günde bankacılık endeksi
%1.09 düşerken, sanayi endeksi ise %0.47
değer kaybetti.

Teknik Analiz:
Güne düşüşle başlayan endeks dün 50 günlük üssel hareketli ortalaması
üzerinde en yüksek 102.330 seviyesini gördü fakat buradan geri çekildi.
Endeksin 82.000 seviyelerinde başladığı yükseliş trendine devam etmesi için
100.500 önemli destek noktası konumunda. Yükselişin 102.800 üzerinde devam
etmesi halinde 103.500 ve 104.300 seviyelerini takip edeceğiz. 100.500 altına
bir geri çekilme oluşursa 99.800 ve 98.700 destekleri izlenecek
Destekler: 100.500 / 99.800 / 98.700
Dirençler: 102.800 / 103.500 / 104.300

Geçtiğimiz hafta yurtdışında korona virüs
salgınına
yönelik
önlemlerin
gevşetilmesinin
ve
hükümetlerin
ekonomilerin yeniden açılmasına yönelik
çabalarının etkisiyle Avrupa endekslerinin
yükseliş tarafında olduğu gözlenmişti. ABD
tarafında ise FED’in faizi değiştirmemesi ve
ekonomisini desteklemek adına sınırsız bir
duruş sergileyeceğini belirtmesi ABD
endekslerinde olumlu yansımıştı. Yeni
haftaya yurt dışında sakin veri akışı ile
başlarken iç tarafta ise açıklanacak olan
enflasyon verisini takip edeceğiz.
Haftanın ilk işlem gününde ekonomilerin
açılması ve desteklenmesine yönelik yeni
haber akışları endeks fiyatlamalarına
yansımalarını yakından takip etmeyi
sürdüreceğiz.
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Günün Gelişmeleri
Haziran ayı vadeli endeks 30 kontratı
haftanın son işlem gününü %1.25 düşüşle
118.450 seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan kontrat gün içerisinde en yüksek 120.850 seviyesini
görse de devamında yükselişini yukarıya taşıyamadı. Yükselen trendine devam
eden kontrat son yaşadığı düşüşle 50 günlük üssel hareketli ortalamasının
altına sarktı. Kontratta geri çekilmenin sürmesi halinde 118.000 ve 117.400
desteklerini görülebilir. Yukarı yönlü toparlanmalarda ise 119.000 ve 119.800
direnç seviyelerinin takip edeceğiz.
Destekler: 118.000 / 117.400 / 116.600
Dirençler: 119.000 / 119.800 / 120.900

Geçtiğimiz hafta yurtdışında korona virüs
salgınına
yönelik
önlemlerin
gevşetilmesinin
ve
hükümetlerin
ekonomilerin yeniden açılmasına yönelik
çabalarının etkisiyle Avrupa endekslerinin
yükseliş tarafında olduğu gözlendi. Bu
durum kontratın fiyatlamasına olumlu
yansırken son işlem gününde yaşanan
kar satışları sonrasında kontrat haftalık
yükselişinin çoğunu geri verdi. FED ve
ECB toplantıları sonrasında başkanlar
Powell ve Lagarde ekonomilere gerekli
desteğin verileceğine dair açıklamaları
sonrasında haftanın ilk işlem gününde
ekonomilerin
açılması
ve
desteklenmesine yönelik yeni haber
akışları
endeks
fiyatlamalarına
yansımalarını yakından takip etmeyi
sürdüreceğiz.
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Günün Gelişmeleri:
Mayıs ayı vadeli USDTRY kontratı
haftanın son işlem gününü %0.52
yükselişle 7.02 seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Yükseliş trendine devam eden kontrat son iki işlem gününde 7.00 seviyesinin
altına sarksa da haftayı bu seviyenin üzerinde kapatmayı başardı. Kontratta
yükselişin sürmesi halinde 7.0350 ve 7.05 direnç seviyeleri görülebilir. Olası geri
çekilmelerde ise 7.00’dan sonra 6.9850 ve 6.96 destek seviyeleri söz konusu
olabilir.

Geçtiğimiz
hafta
ABD’de
FED
toplantısından çıkacak sonuç ve
1.çeyrek GSYH’de beklenmekteydi.
1.çeyrekte küçülme beklentisi ve FED’in
ekonomiyi
desteklemeye
devam
edeceğine dair beklentilerle Dolar’da
zayıflık karşısında GOÜ para birimleri
değer kazandı. -4.8% küçülme verisi
sonrası
FED’in
de
beklenen
açıklamaları yapması ile Dolar’da değer
kaybı devam etti. Haftanın son işlem
gününde ise geri çekilme sonrasında
gelen tepki alımları ile kontratta yükseliş
gördük. Haftanın ilk işlem gününde virüs
kaynaklı haber akışını ve bu haberlerin
fiyatlamalara olan etkilerini yakından
takip etmeyi sürdüreceğiz.

Destekler: 7.0000 / 6.9850 / 6.9600
Dirençler: 7.0350 / 7.0500 / 7.0750
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Günün Gelişmeleri:
Haziran ayı vadeli Altın kontratı, haftanın son
işlem gününü %0.29 yükselişle 1714
seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Kontrat dün 1735 Dolar seviyesi denese de günün devamında satışların
etkisiyle geri çekildi ve günü Mart ayından gelen yükseliş trendi desteğinin
hemen üzerinde kapattı. Kontrattın 1708’deki trend desteği altına sarkması
halinde 1695 ve 1682 destek seviyeleri takip edeceğiz. Bu trend üzerinde
tutunma sağlanabilirse 1725-1736 direnç seviyeleri takibimizde olacak.
Destekler: 1708 / 1695 / 1682
Dirençler: 1725 / 1736 / 1743

Spot Ons Altın birçok ülke tarafından
koronavirüs kaynaklı ekonomik kilitlenmeleri
hafifletme planlarının ortaya konması ile riskli
varlıklara
yönelimin
artması,
tahvil
getirilerinin artması ve teşvik hamlelerinin
iyimserliği ile geri çekilmişti. 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
ABD’de FED’in ekonomiyi desteklemeyi çok
uzun bir süre devam edeceğine dair
duruşunu gördüğümüz bir ortamda ayrıca
gelen olumsuz verilerle ons Altın talebi canlı
kalmaya devam edecek. Bu bağlamda
kontratta da geri çekilmeler olsa da ana
yönün yukarı olmaya devam edeceğini
düşünüyoruz.
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ISFIN: 2020 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarında 25 milyon TL net kar açıkladı.
TOASO: Üretime ara verme süresini 11 Mayıs 2020'ye kadar uzattı.
TRKCM: 2020 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarında 161 milyon TL net kar açıkladı.
AKGRT: 2020 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarında 89 milyon TL net kar açıkladı.
DEVA payında 04/05/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağı"na ilave olarak "Kredili İşlem
Yasağı" ve "Brüt Takas" önleyici tedbirleri uygulanacaktır. Tedbirin uygulanacağı son tarih 03/06/2020'dir.
YKBNK: 2020 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarında 1.1 milyar TL net kar açıkladı.
KRONT payında 04/05/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut açığa satış yasağına ilave olarak kredili işlem
yasağı ve brüt takas önleyici tedbirleri uygulanacaktır. Tedbirin uygulanacağı son tarih 03/06/2020'dir.
TSKB: 2020 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarında 160 milyon TL net kar açıkladı.
OTKAR: 2020 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarında 22 milyon TL net kar açıkladı.
DENCM: 2020 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarında 493 milyon TL net kar açıkladı.
ANACM: 2020 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarında 116 milyon TL net kar açıkladı.
EUKYO.E, EUYO.E, KLNMA.E. AYCES.E ve LKMNH.E paylarında 04/05/2020 tarihli işlemlerden (seans başından)
18/05/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.
QNBFB: 2020 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarında 766 milyon TL net kar açıkladı.
SODA: 2020 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarında 403 milyon TL net kar açıkladı.
SİSE: 2020 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarında 442 milyon TL net kar açıkladı.

