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ABD’deki Gelişmeler
 ABD Başkanı Trump’ın dün Suudi Arabistan ve Rusya liderleriyle görüştüğünü ve bu ülkelerin petrol üretimlerini
günlük 10 milyon varil veya üzeri azaltmalarını beklediğini açıklamasının ardından petrol fiyatlarında oluşan değer
kazanımı ile endeksler günü pozitif bölgede tamamladı.
 S&P 500 endeksi yüzde 2,28 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,72 değer kazanırken, Dow Jones endeksi günü yüzde 2,34
oranında bir kazançla sonlandırdı.
 Trump’tan gelen açıklamaBUGÜNÜN
sonrasında enerji
şirketlerinde meydana gelen değer kazanımı ile enerji sektörü günü
GÜNDEMİ
yüzde 9,1 oranında artıda tamamladı. Kamu hizmetleri sektörü ise yüzde 3,2 oranında değer kazanımı elde etti.
 Korona virüs salgını vaka sayısı dünya genelinde 1 milyona ulaşırken, dünya ekonomilerinin bu salgından etkilenmeye
başladığını makroekonomik veriler çerçevesinde de görmeye başladık. Salgına ilişkin devam eden endişelerin
akabinde karantina süresinin Nisan ayında da sürecek olması piyasalardaki risk iştahının zayıflamasına yol açıyor.
Böylece ABD vadelilerinin bu sabaha bir miktar satıcılı bir görüntü ile başladığını görüyoruz.
 ABD'de 28 Mart tarihinde sona eren haftada işsizlik maaşı başvuruları 6,6 milyon kişiyi aşarken, işsizlik başvuruları iki
haftada 10 milyon kişiye ulaştı.
 Bu olumsuz veriye rağmen Dolar endeksi yüzde 0,5 artışla 100,2 seviyesini aşarak alıcılı görüntüsüne hız kazandırdığı
görülmekte. ABD 10 yıllık tahvil faizleri 1 baz puanlık hafif bir değişim ile yüzde 0,6 seviyesine geriledi.
 Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, ABD'nin kredi notunu "AA+" olarak teyit etti ve görünümünü
"durağan" olarak belirledi. S&P ayrıca ABD'de daha önce benzeri görülmemiş teşviklerin ekonomik gerilemeyi
sınırlandıracağını belirtti. S&P, ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 1,3 daralmasını, 2021 yılında ise yüzde 3,2 büyümesini
beklendiğini belirtti.
 Fitch, küresel ekonomilere yönelik 2020 yılına ilişkin resesyon tahmininde bulunurken, ekonomik faaliyetlerin 2020
yılında yüzde 1,9 oranında azalmasını beklediğini açıkladı. Kuruma göre, ABD ekonomisi karantina uygulamaları
nedeniyle ikinci çeyrekte yüzde 8 oranında bir daralma yaşayabilir.
 Morgan Stanley, korona virüs salgını nedeniyle ABD ekonomisine ilişkin ilk çeyrek GSYH tahminini yüzde -2,4'ten
yüzde -3,4'e, ikinci çeyrek GSYH tahminini ise yüzde -30'dan yüzde -38'e düşürdü.
 ABD’de korona virüs salgını nedeniyle işsizliğin yüzde 30’lara ulaşabileceğine ilişkin söylemler dikkat çekerken,
Minneapolis Fed Başkanı dün yüzde 15 seviyesindeki bir işsizlik oranının 24 milyon işsize denk gelebileceğini söyledi.
2008 krizinde ise işsizlik oranı rakamının en fazla yüzde 10'lara çıktığını görmüştük.
 Ülkede Dış ticaret açığı Ocak ayında eksi 45,3 milyar $ iken, Şubat ayında eksi 39,9 milyar $ seviyesine yükseldi.
 ABD’de Ocak ayı Fabrika Siparişleri yüzde 0,5’lik bir daralma gösterirken, veri Şubat ayında değişim göstermedi.
Hisse Senetleri Görünümü
 Apple Inc., çalışanlarına ABD'deki perakende mağazalarının kapalı kalacağını ve evden çalışma prosedürlerinin korona
virüs salgını nedeniyle Mayıs ayının başına kadar süreceğini açıkladı.
 Walgreens Boots Alliance'ın beklentilerin üzerinde gelen üç aylık finansal sonuçlarına rağmen günü yüzde 6,3 gibi bir
değer kaybı ile sonlandırdı. Şirket CFO’su ABD perakende satışlarında aynı mağazadaki satış büyümesinin Mart ayının
ilk 21 gününde yüzde 26 arttığını ancak geçen hafta trendin oldukça negatif olduğunu belirtti.
 Dow Inc.’in ise 29 Şubat’ta sona eren mali çeyrek finansalları beklentilerin üzerinde gelerek şirket günü yüzde 3,6 gibi
kayda değer bir yükselişle tamamladı.
 Xiaomi 2019 yılı finansal sonuçlarına göre sağlam bir büyüme yakaladığına işaret ederken, şirket toplam gelirlerinde
yıllık yüzde 17,7'lik bir büyüme kaydedildi. Bu büyüme ile şirketin değeri ilk kez 200 milyar RMB'yi aşarak 208,5 milyar
RMB (29,4 milyar USD) oldu.
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G10’daki Gelişmeler
 Almanya Mart ayı Hizmet PMI rakamı 31,7 ile beklentilerin oldukça altında gerçekleşti.
 Euro Bölgesi Mart ayı Hizmet PMI rakamı ise 26,4 seviyesinde geri çekilme potansiyelini korumaya devam ediyor.
Bileşik PMI verisinin ise Mart ayında 29,7 ile kayda değer oranda daralma yaşadı.
 İngiltere Mart ayı Hizmet PMI rakamı ise 34,5 ile beklentilerin hafif altında gerçekleşti.
 Euro Bölgesi Şubat ayı perakende satışlar verisi ise yüzde 0,9 artışla beklentilerin üzerinde bir ivme kaydetti.
 Almanya Maliye Bakanı Peter Altmaier dün gerçekleştirmiş olduğu açıklamasında Almanya ekonomisinin 2020 yılında
yüzde 5'ten fazla daralabileceğini belirtti.
 Fitch Avrupa Birliği ekonomisinin korona virüs salgını nedeniyle yüzde 7’lik bir oranda daralma yaşayabileceğini
belirtti.
Asya’daki Gelişmeler
 Japonya’da Hizmet PMI rakamı Mart ayında 33,8 ile bir önceki aya oranla kayda değer daralma gösterdi.
 Japonya'da açıklanan veri sonrasında Nikkei 225 endeksi kapanışa yakın yüzde 0,3 oranında değer kaybetti.
 Fitch Çin ekonomisine ilişkin ise ilk çeyrekte görülen bozulmanın ardından yaşanacak toparlanmanın küresel
resesyondan sert bir şekilde etkilenebileceğini ve ülke ekonomisinin yıllık yüzde 2'nin altında büyüyeceğini tahmin
ettiğini açıkladı.
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EURUSD
ABD’de geçen hafta meydana gelen 3 milyonun üzerindeki işsizlik maaşı başvurularına bu hafta bir 6,6 milyon kişi daha
eklendi. Fabrika siparişleri ise aylık bazda değişim göstermezken, Dolar endeksi günü 100,0 seviyesi üzeri ataklarla
tamamladı. Böylece EURUSD paritesinde oluşan 1,09 seviyesi altı fiyatlamaların 1,0820 seviyesine dek geri çekildiğini
gördük. Bugün ise Euro Bölgesi Bileşik PMI tarafı 29,7 ile ciddi bir oranda zayıflık yaşandığına işaret etti. Böylece Euro’nun
Dolar’a karşı değer kayıplarını arttırması ile paritede 1,08 seviyesi altı oluşabilecek bir fiyatlamada düşüşlerin 1,07
desteğine dek sürdüğünü görebiliriz. Özellikle 1,07 seviyesi paritede daha önce dönüşlerin geldiği kritik bir geçiş noktası
olarak düşüşlerin derinleşmesine yol açabilir.
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AMERİKAN TİPİ HAM PETROL (WTI): ABD Başkanı Trump'ın, Suudi Arabistan ve Rusya'nın petrol üretimini 10 milyon varil
azaltmasını beklediğini açıklaması sonrasında dün petrol fiyatları çok sert yükseliş gösterdi. Trump daha sonra üretim
kesintilerinin günde 15 milyon varil kadar yükselebileceğini belirtti. Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak global petrol
talebinin birkaç ay içinde arttmasını beklediğini açıkladı. Bu gelişmelerin akabinde yüzde 24,0 artışla 25,18 seviyesine dek
yükseliş gerçekleştiren ham petrol fiyatlarında alım potansiyelinin arttığı görülüyor. Özellikle emtianın bu seviyeden aldığı
destekle 30,0 $ seviyesi üzerine yerleşmesi ile yukarı yönlü eğilimine hız kazandırması beklenebilir. Bu eğilimin devamında
ise öncelikli olarak 50 günlük üssel hareketli ortalama seviyesi olan 37,00 direncini takip ediyoruz.
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ALTIN
Korona virüs salgını etkisinin ekonomiler üzerinde yarattığı olumsuzluğun veriler bazında hissedilmesi ile dün piyasalarda
bir miktar güvenli liman talebi artış gösterdi. Böylece 1612 seviyesine yönelik atak içerisine giren paritede Dolar
varlıklarında oluşan değer kazanımı bir miktar yükselişlerin sınırlı kalmasına yol açtı. ABD’de açıklanan verilerin seyri pek
iyimser değil, özellikle işsizlik maaşı başvurularının 2 haftalık periyotta 10 milyon kişiyi aştığı görülmekte. Bugün ise
açıklanacak olan Mart ayı tarım dışı istihdam raporu piyasa fiyatlamaları açısından kritik önem taşıyor. Ayrıca ABD 10 yıllık
tahvil faizleri yüzde 0,6 rekor düşük seviyelerdeki görünümünü korumaya devam etmesiyle değerli metalin 1610 seviyesi
üzerindeki fiyatlamasını sürdürdüğü görülüyor. Değerli metalde 1600 ilk destek noktası olarak güncelliğini korurken,
emtianın 1650 direncini aşması ile yükselişlerine hız kazandırması beklenebilir.

GBPUSD
İngiltere’de bugün Mart ayı Hizmet PMI rakamı 34,5 ile beklentilerin hafif altında gerçekleşti. İngiltere’de korona virüs
salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin yaklaşık 3 bin kişiye ulaşmasıyla ekonomiye dair endişelerin korunmaya
devam ettiğini görüyoruz. Diğer taraftan Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch’in 2020 yılı için İngiltere’de
yüzde 3,9 oranında bir daralma beklediğini açıklaması önemliydi. ABD tarafına bakacak olursak ise, Dolar endeksi güçlü
duruşunu korumaya devam ediyor. Böylece 1,25 seviyesini aşmakta başarılı olamayan paritede 1,2250 desteğine yönelik
aşağı yönlü atakların sıklaştığını görüyoruz. Özellikle 1,2250 seviyesinin geçilmesi durumunda paritenin düşüşlerine 1,20
desteği ile hız kazandırması beklenebilir.
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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 Başkanı Trump’ın petrol üretim miktarının azaltılacağını beklediğini açıklaması ile VIX endeksi, 51,6’a geriledi.
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S&P500 SEKTÖR PERFORMANSLARI

EN ÇOK ARTAN-DÜŞEN HİSSELER
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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. t arafından 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 dayanı larak hazırlanmıştır. Bu
kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş sorumlu değildir. 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

