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TRUMP PETROLÜ KURTARABİLECEK mi?
Dünya genelinde korona virüse bağlı toplam vaka sayısı bir milyonu aştı. Sadece ABD’de toplam yeni vaka sayısı 244 bini aşarken
İtalya’da yeni vaka sayısında bir önceki güne göre azalış eğilimi yeniden göze çarptı. İspanya’da ise durum İtalya’daki gerilemenin aksine
daha vahim bir tablo görünümüne bürünmeye başladı. İspanya’da dün toplam 7947 yeni vaka bildirilirken hayatını kaybeden kişi sayısı
961 oldu. Türkiye’de ise toplam vaka sayısı 18.135’e ulaştı. Fakat artan test sayısı dikkat çekti. Vaka sayısı artışına rağmen test sayısına
göre bakıldığında vaka sayısı artış hızı önceki güne göre düşüş kaydetti.
Fitch Ratings'in 2020 yılına ilişkin baz tahmini derin bir küresel resesyon yaşanacağı yönünde. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch
Ratings, küresel ekonomik faaliyetlerin 2020 yılında yüzde 1.9 azalmasını bekliyor. Kuruma göre ABD ekonomisi bu yıl yüzde 3.3
daralacak. Euro Bölgesi'nde ise GSYİH yüzde 4.2 gerileyecek. İngiltere ekonomisi yüzde 3.9 küçülecek. Çin ekonomisinde ilk çeyrekte
görülen bozulmanın ardından yaşanacak toparlanma küresel resesyonun etkisiyle sert bir şekilde kısıtlanacak. Dünyanın en büyük ikinci
ekonomisi, kuruma göre yıllık yüzde 2'nin altında büyüyecek.
ABD'de işsizlik maaşına başvuranların sayısı 28 Mart'ta sona eren haftada virüs etkisiyle geçen haftaki rekorunu da ikiye katlayarak 6.6
milyona yükseldi. Beklenti başvuruların 3.7 milyon olmasıydı.
Borsa İstanbul'dan yapılan duyuruda BIST pay endekslerinden iki sıfır atılma planının ertelendiği belirtildi. Konuya ilişkin olarak yapılan
açıklamada, içinde bulunulan olağanüstü koşullar ve değişen çalışma düzeni nedeniyle test süreçlerine yeterince katılım sağlanamadığı
belirtilerek BISTECH Sistemi 2.11 versiyon geçişi ve BIST pay endekslerinden iki sıfır atılmasına ilişkin projelerin ertelenmesine karar
verildiği ifade edildi.
ABD Başkanı Trump, twitter üzerinden yaptığı açıklamada Suudi Arabistan ve Rusya'nın petrol üretimini 10 milyon varil azaltmasını
beklediğini söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, Perşembe günü Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile telefonla
yaptığı konuşmanın ardından, Suudi Arabistan ve Rusya'nın petrol üretimini yaklaşık 10 milyon varil düşürmelerini beklediğini söyledi.
Petrol fiyatları Trump'ın "tweet"i sonrası % 35 yükseldi.
ABD’de endeksler korona virüsün yarattığı endişelere rağmen dün petrol fiyatlarındaki artışın etkisiyle yükselişlerle tamamladı. Dow
Jones endeksi 400 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 2,2 artışla 21.413,44 puana yükseldi. S&P 500 endeksi yüzde 2,3 artarak
2.526,47 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,7 yükselişle 7.487,31 puana çıktı.
Bu sabah ABD ve Avrupa vadeliler %1 civarı ekside. Asya’da da endeksler %0,30-0,40 civarı düşüş yaşıyor. Bugün ABD’de tarım dışı
istihdam ve bizde enflasyon günün en önemli verileri arasında olacak. Enflasyonda %0,55 aylık bazda artış beklentisi mevcut. Tarımdışı
istihdamda ise 100bin azalış bekleniyor.
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Günün Gelişmeleri:
XU100 endeksi haftanın dördüncü işlem
gününü
%0.48
yükselişle
89.511
seviyesinde tamamladı. 10.5 milyar TL
işlem hacminin gerçekleştiği günde
bankacılık endeksi %1.19 düşerken,
holding endeksi ise %1.06 değer kazandı.

Teknik Analiz:
Güne düşüşle başlayan endeksin ve gün içerisinde 90.500 direnç seviyesini test
ettiğini gördük. Direnç seviyesinden gelen satışlarla geri çekilen endekste yukarı
yönlü hareketin sürmesi halinde gün içerisinde 90.500 seviyesinden sonra
91.500 ve 92.800 takip edeceğimiz diğer direnç seviyeleri. Endekste olası geri
çekilmelerde ise 88.800 ve 87.700 destek seviyeleri söz konusu.

Güne yükselişle başlayan ve 90.500 direnç
seviyesine kadar yükselen BIST 100
endeksi bu seviyeden gelen satışlarla geri
çekildi. Son üç işlem gününde de bu direnç
seviyesini test eden ancak bu seviyeyi
geçemeyen endeksin yaklaşık 3 bin
puanlık
bir
bantta
dalgalandığını
görüyoruz. Endekste yukarı yada aşağı
yönlü hareketlerin devamı için bu bant
aralığından çıkılması gerekiyor.
Haftanın son işlem gününde de virüs
kaynaklı haber akışını yakından takip
etmeyi sürdüreceğiz.

Destekler: 88.800 / 87.700 / 86.500
Dirençler: 90.500 / 91.500 / 92.800
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Günün Gelişmeleri
Nisan ayı vadeli endeks 30 kontratı
haftanın dördüncü işlem gününü %2.33
yükselişle
107.450
seviyesinde
tamamladı.

Teknik Analiz:
Toparlanma çabası içinde olan kontratta yükseliş hareketinin devam etmesi
halinde 107.700 ve 108.600 direnç seviyelerini takip edeceğiz. Direnç
seviyelerinin geçilmesi durumunda kontrattaki yükseliş hızlanabilir. Olası geri
çekilmelerde ise 106.500 ve 105.000 destek seviyeleri söz konusu.
Destekler: 106.500 / 105.000 / 104.200
Dirençler: 107.700 / 108.600 / 109.500

Güne ABD ve Asya piyasalarındaki pozitif
görünüm ile yükselişle başlayan Nisan ayı
vadeli endeks 30 kontratı gün içerisinde
yükselişine devam etti. Önceki gün
yaşadığı kayıplarını geri alan kontratın
toparlanma
çabası
içinde
olduğu
görülüyor. Bugün yurt içinde açıklanacak
olan enflasyon verisi ile ABD’de
açıklanacak olan Tarım Dışı İstihdam veri
seti ile kontratta oynaklığın artığını
görebiliriz.
Haftanın son işlem gününde virüs
kaynaklı haber akışı ile ekonomi verilerini
takip etmeyi sürdüreceğiz.
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Günün Gelişmeleri:
Nisan ayı vadeli USDTRY kontratı son
işlem gününü %0.96 düşüşle 6.69
seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Gün içerisinde 6.79 seviyesine kadar yükselen Nisan ayı vadeli USDTRY
kontratında bu seviyeden kar satışları geldiğini gördük. Kontratta yukarı yönlü
hareketin devamı halinde 6.7250 ve 6.75 direnç seviyelerini takip edeceğiz. Dün
yaşanan geri çekilmenin devam etmesi halinde ise 6.6825 ve 6.67 destek
seviyeleri söz konusu.

Hafta başından beri yükselişini sürdüren
Nisan ayı vadeli USDTRY kontratında
dün direnç seviyelerinden gelen kar
satışlarının etkili olduğunu gördük.
Küresel bazda doların güçlü duruşu
devam ederken dün itibariyle dolar
endeksi de tekrar 100 seviyesi üzerine
çıktı. Doların güçlü duruşu sürdükçe
kontrattaki yükseliş trendi devam
edebilir. Haftanın son işlem gününde
Türkiye’de açıklanacak enflasyon verisi
ve ABD’de açıklanacak olan Tarım Dışı
İstihdam veri seti ile kontratta oynaklığın
arttığını görebiliriz.
Haftanın son işlem gününde de virüs
kaynaklı haber akışını yakından takip
etmeyi sürdüreceğiz.

Destekler: 6.6825 / 6.6700 / 6.6550
Dirençler: 6.7250 / 6.7500 / 6.7850
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Günün Gelişmeleri:
Nisan ayı vadeli Altın kontratı, son işlem
gününü %1.42 yükselişle 1613 seviyesinde
tamamladı.

Teknik Analiz:
Dün yaşadığı yükselişle kritik direnç seviyesi olan 1603 dolar üzerinde günü
kapatan kontratta yeni günde bu seviyeyi yakından takip edeceğiz. Bu seviye
üzerinde kaldıkça kontratta 1620 ve 1626 direnç seviyelerinin test edildiğini
görebiliriz. Olası geri çekilmelerde ise 1603 ve 1595 destek seviyeleri söz
konusu.
Destekler: 1603 / 1595 / 1574
Dirençler: 1620 / 1626 / 1633

Geçtiğimiz gün yaşadığı değer kaybından
sonra toparlanma çabası içinde olduğunu
gördüğümüz Nisan ayı vadeli Altın kontratı
son işlem gününü artıda kapatmayı başardı.
Hafta başından beri satış baskısı altında olan
kontratta hareket yönünü uzun zamandır
olduğu gibi virüs ile ilgili gelişmeler belirliyor.
Küresel bazda merkez bankaları ve
hükümetlerin yaptığı ekonomi teşvikleri
nedeniyle piyasalardaki risk iştahının artması
güvenli limanda satış baskısını yükseltirken
virüsün yayılma hızının azalmaması ve hala
net bir tedavi bulunamaması Altına olan
talebi sıcak tutuyor.
Haftanın son işlem gününde virüs kaynaklı
haber akışı ile ekonomi yönetimlerinin
açıklamalarını yakından takip etmeyi
sürdüreceğiz.
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ARDYZ: "Konya 3000 Kişilik Öğrenci Yurdu Yapım İşi" ve "Aydın 1750 Kişilik Öğrenci Yurdu Yapım İşi" için üçüncü
taraf olduğumuz proje kapsamında Kapalı Devre Kamera Güvenlik Sistemi için ürün tedariği ve devreye alma
sözleşmesini 250.000 Amerikan Doları (USD) + KDV bedelle imzalamıştır.
EDIP.E ve VKING.E paylarında 03/04/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 17/04/2020 tarihli işlemlere (seans
sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.
IHGZT.E payları 03/04/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 17/04/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar
tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir.
TDGYO payında 03/04/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut açığa satış yasağına ilave olarak kredili işlem
yasağı ve brüt takas önleyici tedbirleri uygulanacaktır.

