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ABD’deki Gelişmeler
 ABD’de korona virüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1550'ye ulaşırken, vaka sayısı 24 bin 425 kişiye
yükseldi. New York şehir merkezindeki ölüm sayısının ise 1000 kişiyi aşması sonrasında ABD Başkanı Trump’ın
önümüzdeki iki hafta çok önemli yorumunda bulunmasıyla ABD’de endeksler günü değer kaybı ile sonlandırdı.
 S&P500 endeksi günü yüzde 1,6 kayıpla tamamlarken, Dow Jones yüzde 1,8 ve Nasdaq endeksi yaklaşık yüzde 1
oranında azalışla günü tamamladı. Dow Jones endeksinde özellikle yılın ilk çeyreğinde yüzde 23,2 oranında değer
kaybı oluşurken, bu düşüş BUGÜNÜN
çeyreklik bazda 1987'den
beri en kötü performansa işaret etti.
GÜNDEMİ
 Endeks içerisinde enerji sektörü yüzde 1,6 oranında değer kazanımı elde ederken, kamu hizmetleri sektörü günü
yüzde 4,0 seviyesinde ekside tamamladı. Bu düşüşü ayrıca yüzde 3,3 düşüşle emlak sektörü takip etti.
 ABD endeks vadelileri ise bu sabah yüzde 3,0’ün üzerinde değer kaybı içerisinde yer alıyor.
 Fed’in Dolar likiditesi sağlama konusunda atmış olduğu destekleyici adımlara dün geçici repo imkanı olarak bir yenisi
daha eklendi. Bu hamle ile Dolar kaynağı yaratan Fed tahvil satış ihracını zayıflatarak piyasaya 6 ay süre ile müdahale
edeceğini duyurdu. Bu gelişme sonrasında Dolar endeksinde yüzde 0,2 düşüşle 98,9 seviyesine varan oranda geri
çekilme meydana geldi.
 ABD Başkanı Trump ayrıca ABD’de faizleri sıfıra yakın bir seviyede tutmanın faturasının teşvik paketi kapsamında
sunulan 2 trilyon dolarlık bir altyapıya dahil edilmesi gerektiğini açıkladı.
 Beyaz Saray yetkilileri ise işletmelerin belirli tarife ödemelerini 90 gün geciktirmek için eyaletlerden 600 milyar
dolarlık bir yardım faturası beklediklerini belirtti.
 NIAID Direktörü Dr. Fauci, korona virüs salgını ile ilgili olarak sosyal mesafenin korunmasının salgının yayılmasını
azaltmaya yardımcı olmak konusunda "umut ışığı" olduğunu söyledi. Diğer bir açıklama ise Teksas Valisi Abbott
tarafından 4 Mayıs'a kadar "evde kal" emri çerçevesinde gerçekleşti.
 ABD’de Konferans Kurulu’nun Mart ayı tüketici güven endeksi 120,0 ile beklentilerin üzerinde gelse de veri bir önceki
ayın altında gerçekleşti. Rapor bize tüketici güvenindeki gerilemenin korkulduğu kadar kötü olmadığını ancak korona
virüs salgını etkisinin gelecek dönem verisinde daha çok hissedileceğine işaret etti.
 ABD 2 yıllık tahvil faizleri 1 baz puan düşüşle yüzde 0,2 seviyesine gerilerken, 10 yıllık tahvil faizleri ise 3 baz puan
düşüşle yüzde 0,7 seviyesine geri çekildi.
 Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester CNBC'ye vermiş olduğu demeçte korona virüs nedeniyle işsizlik oranının yüzde
10 ile yüzde 30 gibi bir bant aralığında olmasını beklediğini belirtti.
 San Francisco Fed Başkanı Mary Daly ise Fed'in işletmelerin kapanması ve yavaşlayan ABD ekonomisine yardımcı
olmak için daha fazlasını yapmaya hazır olduğunu belirten bir açıklama gerçekleştirdi.
Hisse Senetleri Görünümü
 Caterpillar hisseleri ABD Başkanı Trump’ın altyapı teklifinden pozitif yönde etkilenerek günü yüzde 3,9 oranında
artıda tamamladı.
 ABD'li yazıcı üreticisi Xerox Holdings Corp, korona virüs salgınının üretim süreci üzerinde baskı oluşturmasının
ardından HP’e yönelik 35 milyar dolarlık satın alma teklifinden vazgeçti.
 İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan dünyaca ünlü İtalyan restoran zinciri Carluccio's iflas ettiğini duyurdu.
 Huawei 2019 yılı gelirini yüzde 19,1 oranında arttırarak “123 milyar dolar” seviyesine taşırken, şirket net karı ise 9
milyar dolara ulaştı.
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G10’daki Gelişmeler
 Almanya’da perakende satışlar Şubat ayında yüzde 1,2 artış ile beklentileri aştı.
 Almanya Mart ayı İmalat PMI rakamı 45,4 ile bir önceki aya oranla daralma gösterdi.
 Euro Bölgesi İmalat PMI verisi ise Mart ayında 44,5 seviyesinde bir miktar beklentilerin altında geldi.
 Euro Bölgesi Şubat ayı işsizlik oranı şaşırtıcı bir şekilde yüzde 7,3 seviyesine geriledi.
 İngiltere’de Mart ayı İmalat PMI rakamı ise 47,8 ile yukarı yönlü bir ivmelenme kaydetti.
 Avrupa Bankacılık Otoritesi salgınla mücadele kapsamında dün Avrupa Birliği'ndeki bankalara, korona virüs salgını
nedeniyle sermayelerini korumak için çalışanlarına prim verme konusunda "ölçülü" olma ve salgının Avrupa
ekonomileri üzerindeki olumsuz etkisine karşın ekonomiyi destekleme çağrısında bulundu.
 Avrupa tarafında, dün artan risk iştahının etkisiyle kapanışlar pozitif bölgede gerçekleşti.
Asya’daki Gelişmeler
 Japonya birinci çeyrek Tankan Büyük İmalatçılar Endeksi eksi 8 ile beklentilerden daha az daralma gerçekleştirdi.
 Çin’de Caixin İmalat PMI verisi ise Mart ayında 50,1 ile beklentilerin üzerinde artış gerçekleştirdi.
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EURUSD
Euro Bölgesi enflasyon verisi sonrasında bir miktar aşağı yönlü eğilimine hız kazandıran paritee 1,0930 seviyesine varan
oranda geri çekilme hareketi oluşsa da bugün itibariyle paritenin 1,0950 seviyesi çevresinde fiyatlamalarını sürdürdüğü
görülüyor. Dün Fed tarafından likidite sağlayıcı hamle sonrasında Dolar varlıkları üzerinde hafif değer kaybı meydana
gelmişti. Bugün ise Euro Bölgesi İmalat PMI rakamı 44,5 ile bir miktar zayıflık gösterirken, Almanya İmalat PMI’ında 45,4
ile bir önceki aya oranla ivme kaybı gerçekleşti. Böylece Dolar’da oluşan gevşemeye rağmen EURUSD paritesinde 1,09
seviyesine yönelik ataklar korunuyor. Paritenin 1,09 seviyesi altı yapacağı kapanışların ise 1,08 desteği ile düşüşlere
derinlik kazandıracağını düşünüyoruz.
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AMERİKAN TİPİ HAM PETROL (WTI): Ham petrol fiyatları dün gün içi fiyatlamada yüzde 8’e varan oranda değer kazanımı
elde etse de emtia yüzde 1,5 yükselişle 20,52 seviyesinde günü sonlandırdı. Petrol fiyatları dünya genelinde uygulanan
seyahat kısıtlamalarından olumsuz yönde etkilenirken, Rusya-Suudi Arabistan arasında devam eden anlaşmazlık emtiada
tarihinin en kötü çeyreğinin yaşanmasına yol açtı. Bu gelişmenin akabinde ABD ve Rusya arasında gerçekleşen olumlu
gelişme ile dün yukarı yönlü ivmelenen ham petrolde bu sabah geri çekilmelerin 20,0 $ seviyesi altını test ettiği görülüyor.
Bu düşüşe neden olarak ise Amerikan Petrol Enstitüsü’nün açıkladığı ham petrol stoklarının 10 milyon varilin üzerinde
artışını gösterebiliriz. Ham petrolün 20,0 $ seviyesi altındaki görünümünde düşüşler 17,0 seviyesi ile hızlanabilir.
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ALTIN
Küresel piyasalarda korona virüs salgını ile ilgili olarak hükümetlerden gelen teşvik paketlerinin akabinde piyasalarda artan
risk iştahı ile Ons Altın fiyatlarında geri çekilme hareketi hız kazandı. Ayrıca Çin’den gelen olumlu İmalat PMI rakamının
etkisi ile piyasalarda bir miktar olumlu rehavetin arttığını gördük. Ayrıca Fed’in likiditeyi arttırıcı finansal adımı sonrasında
Dolar varlıklarında oluşan geri çekilme ise Altın’da düşüşlerin bir miktar sınırlanmasına yol açtı. ABD 10 yıllık tahvil faizleri
ise yüzde 0,7 seviyesindeki seyrini korumaya devam ediyor. Bu gelişmelerin akabinde kritik 1600 seviyesi altını test eden
Ons Altın’da 50 günlük üssel hareketli ortalama seviyesi olan 1583 desteğini zorlasa da bu seviyeden yaşadığı dönüşle
tekrardan 1600 seviyesine yönelik atak içerisinde yer aldığı görülüyor. Özellikle yükselişlerin hız kazanmasını 1650 direnci
çerçevesince takip ediyoruz.

GBPUSD
Fed’in Dolar likiditesini rahatlatıcı hamlesi sonrasında Dolar varlıklarında oluşan gevşeme hareketi Sterlin’in günü oldukça
pozitif bölgede tamamlamasına yol açtı. Böylece GBPUSD paritesinde 1,25 seviyesinden gelen dönüşler bir miktar
sınırlandı. Diğer taraftan İngiltere’de korona virüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı bir günde 393 kişiye yükselerek 1801
kişiye ulaştı. Ayrıca İngiltere’de bankalar 8 milyar sterlinlik temettüyü askıya alırken, İngiltere’de bugün İmalat PMI rakamı
47,8 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. GBPUSD paritesinde 1,25 direncinin aşılması ile alımların 200 günlük üssel
hareketli ortalama seviyesi olan 1,2750 direncine dek sürmesi beklenebilir. Ancak 1,25 altı görünümün devam etmesinde
ise oluşabilecek bir geri çekilmeyi 1,2250 destek seviyesi çerçevesince izliyoruz.
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MSCI GELİŞEN ÜLKELER ENDEKSİ

MSCI gelişen ülkeler endeksi, gelişmekte olan piyasaların hisse performansı açısından önemli bir ölçüdür. MSCI endeksi,
küresel sermaye performansına bağlı olarak, ülkelerde yatırım fırsatlarını değerlendirme, risklerini ve potansiyel
beklentilerini tahmin etmeye yarar.
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GELİŞEN ÜLKE PARA BİRİMLERİNİN DOLAR’A KARŞI PERFORMANSI

VIX ENDEKSİ

ABD’de korona virüs salgını nedeniyle yaşanan can kayıplarının artmasıyla VIX endeksi, 57,7 seviyesinde yer alıyor.
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S&P500 SEKTÖR PERFORMANSLARI

EN ÇOK ARTAN-DÜŞEN HİSSELER
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