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12:00 Almanya ** ZEW Ekonomik Güven Endeksi -38,0 -44,1 Eylül

12:00 Euro Bölgesi ** ZEW Ekonomik Güven Endeksi -43,6 Eylül

16:15 ABD ** Sanayi Üretimi 0,2% -0,2% Ağustos

16:15 ABD ** İmalat Üretimi 0,2% -0,4% Ağustos

VİRÜSÜN ETKİLERİ KÜRESEL ÇAPTA DERİNLEŞMEYE DEVAM EDİYOR.. 

Dünya genelinde koronavirüsün hızla yayılmasına ilişkin giderek artan endişe ve panik haftanın ilk işlem gününde artarak devam etti. 

ABD’de virüsün yayılma hızının artışa geçmesiyle ABD’de artırılan önlemlere ek olarak Trump’ın yaptığı açıklamalarda virüsle Temmuz-

Ağustos aylarına ve hatta daha da uzun süre mücadele edilebileceğini söylemesi ve ABD ekonomisinin resesyona girme ihtimalinin 

olduğunu açıklaması ABD hisse senetlerinin çok sert şekilde yine satılmasına neden oldu. ABD dışında ise koronavirüs ile ilgili diğer 

ülkelerin de ciddi tedbirler almaya devam ettikleri izleniyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün yaptığı açıklamada 

koronavirüsün yayılmasını engellemek için evden çıkmama çağrısı yaptı ve sert seyahat yasakları getirildiğini duyurdu. Hasta insanların 

hastanelere götürülmesi için ordunun devreye girebileceğini söyledi. Salı günü yerel saatle 12'den itibaren evden acil market alışverişi 

ve sağlık hizmetlerinden yararlanmak ve işe gitmek dışında hiçbir sebeple çıkılmaması gerektiğini söyleyen Macron, bu önlemlerin en 

az iki hafta süreyle devam edeceğini açıkladı. Buna göre yasaklara uymayanlar cezalandırılacak. Büyük ya da küçük ölçekli iş yerlerinin 

etkilenmemesi için toplamda 300 milyar euro değerinde kredi verileceğinin duyurulduğu açıklamada Macron, hiçbir Fransız şirketi iflas 

riskiyle karşı karşıya kalmayacak" dedi. İngiltere'de koronavirüse karşı yeterli önlemi almamakla eleştirilen ve virüsün yayılmasıyla 

"toplumsal bağışıklık" kazanılması politikasını izleyen Başbakan Boris Johnson, Pazartesi günü bir açıklama yaparak risk grubundakilerin 

12 hafta boyunca evden çıkmaması çağrısı yaptı. Son dönemde koronavirüs vakalarında hızlı bir artış yaşayan İspanya'da Sağlık Bakanı 

Salvador Illa özel hastanelerin ülkedeki genel sağlık sisteminin kontrolüne gireceğini açıkladı. İspanya'da ise Sağlık Bakanı Salvador Illa 

özel hastanelerin ülkedeki genel sağlık sisteminin kontrolüne gireceğini açıkladı. Bu gelişmelerle birlikte dün Avrupa’da da endekslerin 

gün kapanışına yakın saatlere kadar sert satılmaya devam ettiği, fakat kapanışa doğru kısmi de olsa toparlanmaların yaşandığı gözlendi. 

Bu sabah ABD ve Avrupa vadelilerinde %3 seviyelerinde yükselişlerin yaşandığı gözleniyor. 

Yurtiçinde de koronavirüs vaka sayısı dün itibariyle 47 oldu. Virüsle ilgili yaşanan son gelişmeler kapsamında İç İşleri Bakanlığı, aldığı 

bir kararla birçok eğlence merkezinin kapatılmasına karar verdi. Saat 00:00 itibariyle tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, 

nişan/düğün salonu, çalgılı lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile kafe, internet 

salonu bir süreliğine durduruldu. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çarşamba günü yeni tip koronavirüsle mücadele çerçevesinde 

kapsamlı bir eşgüdüm toplantısına başkanlık edecek. Erdoğan, toplantının ardından millet-devlet birlikteliğiyle atılması gereken adımlarla 

ilgili kamuoyunu bilgilendirecek. 

Dünkü son gelişmelerle giderek artan panik havasında global ölçekte endekslerde çok sert satışlar devam ederken piyasalardaki 

endişenin düzeyini gösteren VIX endeksi 83.56 seviyesini görerek rekor kırdı. Yurtiçinde ise 5 yıllık CDS’in 2018’deki kur krizinden bu 

yana 533 ile en yüksek seviyeyi gördüğü izlendi. Dün borsa İstanbul XU100 ana endeksi ise 87.888 seviyesinde günü tamamlarken 

Mayıs 2019’dan bu yana en düşük seviyesine gelmiş oldu. Gelişmiş ülkelerden mali teşviklere yönelik adım sözleri piyasalarda 1987’den 

bu yana görülen en sert satışların ardından yatırımcıların soluk almasına yol açtı. ABD’de önceki gün %12 düşüşle kapanan S&P 500’de 

vadeliler bir ara üst limite ulaştı, sabah saatlerinde ise %3,3 yukarıda işlem görüyor. Asya’da ise tablo daha karışık seyrediyor. Japon 

Topix %3’e yakın, Hong Kong Hang Seng %1 yükselirken Güney Kore Kospi %1,5 geriliyor. 
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 Günün Gelişmeleri: 

XU100 endeksi haftanın ilk işlem gününü 

%8.07 düşüşle 87.888 seviyesinde 

tamamladı 6.3 milyar TL işlem hacminin 

gerçekleştiği günde bankacılık endeksi 

%8.30 düşerken, holding endeksi ise 

%8.72 değer kaybetti.  

FED’in bir kez daha acil bir adım atarak 

faizleri 100 baz puan indirmesi sonrasında 

küresel piyasalarda sert değer kayıplarını 

yaşandı. Küresel değer kayıplarından 

nasibini alan endeks son günlerin en sert 

düşüşünü kaydetti. Borsa İstanbul 

tarafından önce açığa satış işlemlerinin 

yasaklanması sonrasında da borsada 

yaşanan sert düşüşleri kontrol etmek ve 

piyasaları sakinleştirilmesi için taban-tavan 

fiyat marjının yüzde 20’den yüzde 10’a 

düşürülmesi ile işlem hacminde ciddi 

azalma olduğu görülüyor.  

Yeni günde korona virüs ile ilgili haber 

akışını yakından takip etmeyi sürdüreceğiz. 

Teknik Analiz:  

Haftaya sert satışlarla başlayan endeks haftanın ilk işlem gününde 87.000 

seviyesinin altını test etti. Endekste satışlarının sürmesi halinde 85.000 ve 

83.500 destek seviyeleri takip edilecek. Olası yukarı yönlü toparlanmalarda ise 

88.000 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması önemli. 90.000 ve 92.500 takip 

edeceğimiz direnç seviyeleri.  

Destekler: 87.000 / 85.000 / 83.500 

Dirençler: 88.000 / 90.000 / 92.500 

 

Günün Gelişmeleri 

Nisan ayı vadeli endeks 30 kontratı 

haftanın ilk işlem gününü %9.61 düşüşle 

103.975 seviyesinde tamamladı. 

Geçtiğimiz haftanın genelinde düşüşüne 

devam eden Nisan ayı vadeli endeks 30 

kontratı FED’in bir kez daha acil bir adım 

atarak faizleri 100 baz puan indirmesi 

sonrasında yeni haftaya da düşüşle 

başladı.  

Korona virüsün yayılmasına karşı alınan 

önlemlerin sosyal hayatı durma noktasına 

getirmesi ve devam eden belirsizlik 

durumu nedeniyle küresel borsalarda 

devam eden satış dalgasının bir süre 

daha devam ettiğini görebiliriz. 

Haftanın ikinci işlem gününde ve hafta 

genelinde korona virüs ile ilgili haber 

akışını yakından izlemeyi sürdüreceğiz. 

 

Teknik Analiz: 

Haftaya sert satışlarla başlayan kontrat haftanın ilk işlem gününde 103.775 

seviyesine kadar geriledi. Kontratta satışlarının sürmesi halinde 103.000 ve 

102.500 destek seviyeleri takip edilecek. Olası yukarı yönlü toparlanmalarda ise 

105.500 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması önemli. 106.750 ve 107.500 

takip edeceğimiz direnç seviyeleri.  

Destekler: 103.000 / 102.500 / 101.700 

Dirençler: 105.500 / 106.750 / 107.500 
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Günün Gelişmeleri: 

Mart ayı vadeli USDTRY kontratı 

haftanın ilk işlem gününü %1.71 

yükselişle 6.4425 seviyesinde 

tamamladı.   

Küresel piyasalarda yayılmakta olan 

virüsün etkileri devam ederken 

Federal Açık Piyasa Komitesi, 

fonlama faizini sürpriz bir şekilde 

planlanan tarihten önce yüzde 0 - 0.25 

aralığına çekti. FED’in faiz indirimine 

ek olarak 700 milyar dolarlık varlık 

alım programı açıklaması sonrasında 

küresel borsalarda sert değer 

kayıpları yaşanırken doların değer 

kazandığını gördük. 

Ülkemizde virüse yakalanan vaka 

sayısı 18'e yükselirken yeni işlem 

gününde ve hafta genelinde korona 

virüs ile ilgili haber akışını yakından 

izlemeyi sürdüreceğiz. 

Teknik Analiz:  

Geçtiğimiz işlem haftasında başladığı yükseliş trendine haftanın ilk işlem 

gününde de devam eden Mart ayı vadeli USDTRY kontratı 6.45 seviyesini 

test etti. Yeni günde 6.40 seviyesi üzerinde kaldıkça yukarı yönlü hareketin 

devam edebileceğ kontratta olası geri çekilmelerde 6.4000 ve 6.3800 

seviyelerini takip edeceğiz. 

Destekler: 6.4250 / 6.4000 / 6.6.3800 

Dirençler: 6.4550 / 6.4770 / 6.4890 

 

Teknik Analiz:  

Haftanın ilk işlem gününde sert düşen kontratta 1453 dolara kadar geri 

çekilmeler gördük. Yaşadığı sert düşüş sonrasında toparlanan kontratta 

toparlanmanın sürmesi için 1500 dolar üzerinde kalıcılık sağlanması 

gerekiyor. Geri çekilmenin sürmesi halinde 1495 ve 1487 destek seviyeleri 

söz konusu. 

Destekler: 1495 / 1487 / 1475 

Dirençler: 1509 / 1515 /1523 

Günün Gelişmeleri: 

Nisan ayı vadeli Altın kontratı, haftanın ilk 

işlem gününü %4.16 düşüşle 1505  

seviyesinde tamamladı.  

Geçtiğimiz işlem haftasında küresel 

piyasalarda korona virüs etkisi ile yaşanan 

sert düşüşlere ek olarak Ons Altın’da 

teminat tamamlama çağrıları nedeniyle 

sert düşüşler görmüştük. Yeni haftaya  

FED’in yeni tip korona virüs (Kovid-19) 

salgınının ekonomik etkisini hafifletmek 

için politika faiz oranını yüzde 0-0,25 

aralığına çekip 700 milyar dolarlık parasal 

genişleme haberi ile başlayan kontratta 

değer kaybının dünde sürdü.  

Yeni işlem gününde korona virüs ile ilgili 

haber akışını takip etmeyi ve sert değer 

kaybeden kontrattın olası toparlanmasını 

izlemeyi sürdüreceğiz..  
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FROTO: 1 milyar 94 milyon TL brüt kar payı dağıtma kararı aldı. 

 
FROTO: Yurtdışındaki üretim tesislerinde oluşan kesintiler nedeniyle 30.03.2020 – 04.04.2020  tarihleri arasında Kocaeli 

Gölcük Fabrikamızda üretime ara verildi. 
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