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ABD’deki Gelişmeler
 Korona virüs salgınının dünya genelinde can kaybına yol açmaya devam etmesiyle dün ABD’de endeksler günü yüzde
4’ün üzerinde değer kaybı ile tamamladı. New York eyaletinde hız kazanan korona virüs salgını vakasını Florida,
Nevada ve Pennsylvania gibi diğer eyaletlerin de hızlı bir artışla takip etmesi piyasalardaki risk iştahını bozmaya
devam ediyor. Böylece S&P500 içerisinde 10 sektörün günü yüzde 3,0’ün üzerinde değer kaybı ile sonlandırdığını
görüyoruz.
 ABD, 200 bin 269 kişilik vaka
sayısı ile korona
virüs salgınında ilk sıraya yerleşirken, İtalya 110 bin 574 kişi ve İspanya
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102 bin 136 kişilik vaka ile bu yükselişi takip etti.
 ABD’de endeksler özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın, korona virüs nedeniyle ülkede yaklaşık 100 bin ile 240 bin
kişinin hayatını kaybedebileceğini belirtmesi ile satışlar derinleşti. Trump önümüzdeki iki haftanın korona virüs
ölümleri açısından çok acı verici olacağını belirtirken, ayrıca salgınının yoğun görüldüğü bölgelere yapılan iç hat uçak
seferlerinin iptal edilmesini değerlendirdiklerini açıkladı.
 Diğer taraftan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ise iyimser senaryoda dahi virüsün etkilerinin Haziran ayına kadar
sürmesini beklediğini belirtti.
 Fed tarafında gerçekleşen birçok açıklamaya Boston Fed Başkanı Rosengren’in işsizliğin dramatik bir şekilde artarak
ekonomik verilerin daha da kötüleşmesini beklediği yorumu eklendi.
 Bu sabah ABD vadelileri bir miktar artıda ancak salgın ile ilgili olarak belirsizliğin devam etmesi piyasalarda aşağı yönlü
risklerin korunmasına yol açıyor.
 Diğer taraftan güvenli limanlara olan talebin bir miktar artmasıyla ile ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 0,6
seviyesine gerilediği görülmekte.
 Dolar endeksinin ise yüzde 0,5 gibi hafif bir yükselişle 99,50 seviyesine tırmandığını görüyoruz.
 ABD'de dün Mart ayı İmalat PMI verisi 48,5 ile ekonomik aktivitelerin zayıfladığına işaret etti. Özellikle salgın etkisinin
Mart ayının sonlarına doğru belirginleşmesi nedeniyle korona virüsün ekonomiler üzerindeki etkisi daha bir belirgin
şekilde hissedilmeye başlandı.
 ABD’de Mart ayı ISM İmalat PMI Mart ayında 49,1 ile eşik seviye olan 50,0 noktasının altına geriledi.
 ADP Özel Sektör İstihdam verisi Şubat ayında 183 bin kişi iken, Mart ayında 27 bin kişilik bir daralmaya işaret etti.
Hisse Senetleri Görünümü
 Xerox, HP için 35 milyar dolarlık teklifini geri çevirdiğini açıklaması sonrasında Xerox hisseleri günü yüzde 7,1 oranında
değer kaybı ile sonlandırırken, HP Inc. yüzde 14,5 gibi ciddi bir oranda kayıp yazdı.
 Dünyaca ünlü otel zinciri Marriott, dünya genelinde şirketin uygulamalarını kullanan 5,2 milyondan fazla otel
misafirini etkileyen bir güvenlik ihlali olduğunu açıkladı. 6 ayda ikinci kez güvenlik ihlali ile sarsılan şirket günü yüzde
7,6 oranında değer kaybı ile sonlandırdı.
 Korona virüs salgını nedeniyle tüm mağazalarını kapatmak ve çalışanlarının çoğunu işten çıkarmak zorunda kalan
mağaza devi Macy's Inc., 31 Mart tarihinde S&P500 hisseleri içerisinden kaldırıldı. Şirketin bu gelişme sonrasında
kayıpları yüzde 10 seviyesini aştı.
 Merkezi Almanya'nın Köln kentinde bulunan pizza ve pasta restoran zinciri Vapiano, iflas başvurusunda bulunduğunu
açıkladı.
 Daimler, Volkswagen ve BMV yöneticileri Almanya Başbakanı Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek tedarik
zinciri konusunda kaygılarını aktardıklarını açıkladılar.

T

T

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ
02.04.2020

T

G10’daki Gelişmeler
 Avrupa’da devam eden korona virüs salgını endişesi ile Almanya sokağa çıkma yasağını Almanya 19 Nisan'a ve İtalya
13 Nisan'a kadar uzatma kararı aldığını açıkladı.
Asya’daki Gelişmeler
 Asya piyasaları da dünya genelinde devam eden korona virüs salgını etkisi nedeniyle çoğunluklu olarak satıcılı seyrini
koruduğu görülüyor.
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Para Birimi
USD
USD
NGAS

TSİ
15:30
17:00
17:30

Veri/Gelişme
İşsizlik Maaşı Başvuruları
Fabrika Siparişleri
Doğal Gaz Stokları

Dönem

Mart
Şubat

Beklenti
3,500K
0,2%
-24B

Önceki
3,283K
-0,5%
-29B

Değişim

Haftalık
Aylık
Haftalık

Önem
**
**
**

ABD Borsalarında Bugün Açıklanacak Bilançolar
Şirket Adı

Sembol

Piyasa Değeri

Tarih

Saati

Beklenti*

Walgreens Boots Alliance Inc
Chewy Inc

WBA
CHWY

40 Milyar $
14 Milyar $

02.04.2020
02.04.2020

Piyasa kapandıktan sonra

1.46
-0.17

EURUSD
Euro Bölgesi PMI verilerinde yaşanan daralma sonrasında paritede oluşan tansiyona dün ABD’de açıklanan PMI verileri
de eklendi. Özellikle korona virüs salgınına ilişkin tedbirlerin Mart ayı ile yoğunlaştırılması Mart ayı makroekonomik
verileri üzerinde hissedilmeye başlandı. ABD’de ise ADP Özel Sektör İstihdam verisinin beklentilerin altında bir daralmaya
işaret etmesi Dolar varlıklarının kazançlı görüntüsünü korumasına yol açtı. Euro Bölgesi’nde ise korona virüs salgını
nedeniyle İtalya ve İspanya’da sokağa çıkma yasağının uzatıldığının açıklanması sonrasında paritenin 1,09 seviyesi
üzerindeki zayıf seyrini korumaya devam ettiği görülüyor. Özellikle paritede 1,09 seviyesi altı kapanışlar 1,08 desteğine
dek sürmesine yol açabilir. Toparlanmalarda ise 1,10 direnci aşılmadan paritede kalıcı bir yükseliş ivmesinden söz etmek
şuan için mümkün görünmüyor.
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AMERİKAN TİPİ HAM PETROL (WTI): Ham petrol fiyatları dün yüzde 1,0 düşüşle 20,32 seviyesine geriledi. Dün açıklanan
ham petrol stokları 4 milyon varil artış beklentisinin çok üzerinde 13,8 milyon varilin üzerinde artış gösterdi. Ham petrol
üretim miktarı ise önceki haftaya oranla değişim göstermezken, benzin stoklarında ise tahminlerin üzerinde artış meydana
geldi. Stok verisi öncesinde hafif toparlanma hareketi içerisinde olan emtiada stok verisi sonrasında satışları hız kazandı.
Ancak ABD Başkanı Trump'ın hükümetin sektöre nasıl yardımcı olabileceğini görüşmek üzere Cuma günü en büyük ABD
petrol şirketlerinin CEO'larıyla bir araya geleceğini belirtmesi sonrasında emtiada toparlanma hareketi gerçekleşti. Ham
petrolün 20,0 $ üzerindeki hareketinde yükselişlerine 22,50 direnci ile hız kazandırması beklenebilir.
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ALTIN
Dün Dolar endeksinde oluşan hafif primlenme ile Altın fiyatları zayıf seyrini sürdürmeye devam etti. ABD başta olmak
üzere dünya genelinde artan korona virüs salgını vakası piyasalarda güvenli liman talebini tetiklese de bu talebin Altın
fiyatları tarafında etkisini pek fazla hissedemedik. Özellikle nakit tutma ihtiyacı ile Dolar’a oluşan talep piyasalardaki
etkisini hala sürdürüyor ve böylece Ons Altın’ın 1580 seviyesi üzerinde fiyatlamalarına devam ettiği görülüyor. Özellikle
50 günlük üssel hareketli ortama seviyesi olan 1581 desteğini zorlayan Ons Altın’da bu seviyenin kırılması satışların hız
kazanmasına yol açabilir. Böylece düşüşlerin 1575 desteğine dek sürdüğünü görebiliriz. Ancak ABD 10 yıllık tahvil
faizlerinde meydana gelen gevşeme ile birlikte Ons Altın fiyatlarının toparlanma hareketine hız kazandırması ihtimalini ise
1600 direnci çerçevesince takip ediyoruz.

GBPUSD
İngiltere’de dün İmalat PMI rakamı Mart ayında 47,8 ile bir önceki aya oranla azalış gösterdi. İngiltere’de korona virüs
nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 352 kişiye yükselirken, ABD’de artan can kaybı ülkenin ilk sıraya yerleşmesine neden oldu.
ABD’de ise imalat sektöründe yaşanan zayıflamaya karşın, Dolar varlıkları günü pozitif bölgede tamamladı. Böylece
paritede 1,25 seviyesi altındaki görünüm korunurken, bu sabah fiyatların 1,25 direncine yönelik atak içerisinde yer alıyor.
GBPUSD paritesinde 1,25 seviyesi üzeri kapanışların 50 günlük üssel hareketli ortalama seviyesi olan 1,2650 direncine dek
sürmesi beklenebilir. Ancak paritedeki yukarı yönlü eğilimin güçlenmesi açısından ise 200 günlük üssel hareketli ortalama
seviyesi olan 1,2750 direncini takip ediyoruz.
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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, 53,56 seviyesinde yer alıyor.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ
02.04.2020

T
S&P500 SEKTÖR PERFORMANSLARI

EN ÇOK ARTAN-DÜŞEN HİSSELER

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ
02.04.2020

T
Yatırım Finansman Menkul Değerler
Meclis-i Mebusan Cad. 81 Fındıklı 34427 Beyoğlu/İstanbul
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UYARI NOTU:

Bu e-posta mesajı ve ekleri gönderildiği kişi ya da kuruma özeldir ve gizlidir. Hiçbir şekilde üçüncü kişilere açıklanamaz ya da yayınlanamaz. Yetkili
alıcılardan biri değilseniz, bu mesajın herhangi bir şekilde ifşa edilmesi, kullanılması, kopyalanması, yayılması veya mesajd a yer alan hususlarla
ilgili olarak herhangi bir işlem yapılmasının kesinlikle yasak olduğunu bildiririz. Eğer mesajın alıcısı veya alıcısına iletmekten sorumlu kişi değilseniz
lütfen mesajı sisteminizden siliniz ve göndereni uyarınız. Gönderen ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., bu mesajın içerdiği bilgilerin
doğruluğu, güncelliği ve eksiksiz olduğu konusunda bir garanti vermemektedir, içerik Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. tarafından her
zaman değiştirilebilir. Bu e-posta yer alan bilgiler “Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.” tarafından genel bilgilendirme amacı ile her türlü veri,
yorum ve değerlendirmeler hazırlandığı tarih itibariyle mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklara dayanılarak hazırlanmıştır. Bu
kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş sorumlu değil dir. Burada yer alan
yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate
alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan içerik, yorum ve tavsiyeler ise genel nitelikte
olup, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri terc ihlerinize uygun
olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu
e-posta içeriğinde yer alan çeşitli bilgi ve görüşlere dayanılarak yapılacak ileriye dönük yatırımlar ve ticari işlemlerin sonuçlarından ya da ortaya
çıkabilecek zararlardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Mesajın içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından,
saklanmasından, gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve sisteminizde yaratabileceği zararlardan Yatırım Finansman Menkul
Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Yatırım Finansman bu mesajın içeriği ve ekleri ile ilgili olarak hukuki açıdan herhangi bir sorumluluk kabul
etmemektedir. Teşekkür ederiz.

Türev Araçlar Müdürlüğü
Özgecan Kum
Hizmet Noktalarımız
Genel Müdürlük
Antalya
Caddebostan
Samsun
Bursa

Kıdemli Uzman

ozgecan.kum@yf.com.tr

+90 (212) 317 69 00
+90 (242) 243 02 01
+90 (216) 302 88 00
+90 (362) 431 46 71
+90 (224) 224 47 47

Merkez
Ankara
İzmir
Ulus

+90 (212) 317 68 29

+90 (212) 334 98 00
+90 (312) 417 30 46
+90 (232) 441 80 72
+90 (212) 263 00 24

