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ABD’deki Gelişmeler
 Dünya genelinde korona virüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 70 bine yaklaşırken, vaka sayısı 1 milyon
250 bin kişiyi aştı. ABD vaka sayısında ilk sırayı almaya devam ederken, Avrupa tarafında ise İtalya, İspanya ve Fransa
başta olmak üzere ölüm sayısında kısmi de olsa bir yavaşlamanın söz konusu olduğu görülüyor.
 ABD'de açıklanan Mart ayı tarım dışı istihdam 701 bin kişilik bir istihdam kaybı ile 2010'dan bu yana ilk kez düşüş
gösterdi. Ortalama saatlik kazançlar yüzde 0,4 artışla beklentilerin bir miktar üzerinde gelirken, İşsizlik oranının ise
yüzde 4,4'e yükselmesi sonrası
ABD’de endeksler
günü negatif bölgede bitirdi.
BUGÜNÜN
GÜNDEMİ
 S&P500 endeksi yüzde 1,5 oranında değer kaybederken, Dow Jones endeksi yüzde 1,7’lik bir oranda kayıp yaşadı.
Nasdaq endeksinde ise düşüşler yüzde 1,5 seviyesine ulaştı.
 Raporun 12 Mart tarihine kadar olan istihdam durumunu resmetmesi aslında korona virüs tedbirlerinin sıklaştırıldığı
Mart ayının son haftasını içeren bir sonraki veriye yönelik negatif sinyal oluşturuyor.
 S&P500 endeksi içerisinde 11 sektörün 10’u günü satıcılı tamamlarken, 6 sektörün kayıplarını derinleştirdiği görüldü.
 Kamu hizmetleri sektörü yüzde 3,6 oranında değer kaybına uğrarken, temel maddeler sektörü yüzde 2,3’lük bir
oranda değer kaybına uğradı. Finans sektörü ise yüzde 2,2’lik bir kayıpla günü sonlandırdı.
 Kamu hizmetleri sektörünün haftalık kaybı yüzde 7,1 seviyesine ulaşırken, enerji sektöründe ise haftalık kazanç yüzde
5,4 seviyesine yükseldi.
 Ancak yeni sabaha ABD vadelilerinin bir miktar pozitif görüntü içerisinde yer aldığı görülmekte.
 IMF Başkanı Kristalina Georgieva, korona virüs salgınının tüm dünyada 2008 küresel mali krizinden çok daha kötü ve
benzeri görülmemiş bir ekonomik krize yol açabileceğini belirtti.
 Diğer taraftan Bank of America, ABD ekonomisinin korona virüs salgını nedeniyle gelecek üç çeyrekte daralacağını ve
tarihin en derin resesyonunu yaşayacağını öngördüğünü belirtti.
 ABD Başkanı Trump’ın petrol üretiminin Suudi Arabistan ve Rusya tarafından kısılmasını beklediğini açıklaması
sonrasında 6 Nisan tarihinde gerçekleşecek olan OPEC toplantısı 9 Nisan tarihine ertelenerek toplantıda petrol üretim
kısıntısının görüşüleceği belirtildi.
 ABD 10 yıllık tahvil faizleri 4 baz puan düşüşle yüzde 0,6 seviyesine geriledi.
 Dolar endeksi ise yüzde 0,4 artışla 100,6 seviyesine yükseldi. Endeksin haftalık kazancı ise yaklaşık yüzde 2,2
seviyesine ulaştı.
 ISM İmalat Dışı PMI endeksi ise Şubat ayında 57,3 iken, Mart ayında 52,5 seviyesine geriledi. Rapor korona virüs
salgını etkisiyle teslimatların daha yavaş gerçekleştiğine işaret etti.
 ABD’de Hizmet PMI tarafı ise 39,8 ile bir önceki aya oranla kayda değer daralma gösterse de veri beklentilerin bir
miktar üzerinde geldi.
 Bugün piyasalarda takip edilecek önemli bir veri akışı bulunmuyor.
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Hisse Senetleri Görünümü
 Apple Inc., şirket CEO'su Tim Cook, Apple'ın tıbbi çalışanlar için yüz kalkanları tasarlayıp ürettiğini açıklaması
sonrasında seans öncesinde yüzde 4,2 ile hafif artıda yer alıyor. Şirket haftada 1 milyon adet yüz kalkanı üretmeyi
hedefliyor.
 Boeing ise Washington eyaletindeki üretimin durdurulmasını süresiz olarak uzattığını açıklaması sonrasında yüzde
5,0’lik bir oranda artıda yer alıyor.
 Rusya merkezli Rusal'ın, Glencore ile 16,3 milyar dolar değerinde yeni uzun vadeli alüminyum tedarik sözleşmesini
onayladığı belirtildi.
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Hisse Senetleri Görünümü
 Günü oldukça pozitif geçiren şirketler içerisinde ise yüzde 11,7 ile L Brands, yüzde 8,1 artışla Macy's, yüzde 6,5 artışla
Carnival ve yüzde 5,5 yükselişle Under Armour hisseleri yer aldı.
 Zayıf performans gösteren şirketler içerisinde ise MGM Resorts yüzde 8,1 oranında değer kaybederken, Wynn Resorts
hisselerinde düşüşler yüzde 7,9 seviyesine ulaştı.
G10’daki Gelişmeler
 Almanya Fabrika Siparişleri Şubat ayında beklentilerin altında yüzde 1,4 oranında daralma gösterdi.
 İngiltere’de Mart ayı İnşaat PMI rakamı 39,3 ile geri çekilmelerine oldukça hız kazandırmış bulunmakta.
 Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) teşvik ve tahvil alımları konusunda yeni adımlar atabileceği yönündeki haberler ise
Avrupa’da endekslerin bir miktar toparlanmasına yol açtı.
 Korona virüs testi daha önce pozitif çıkan İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın dün 10 gün boyunca ateşinin
düşmemesi nedeniyle hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Asya’daki Gelişmeler
 Bugün Çin'de Ching Ming festivali nedeniyle piyasalar kapalı.
 Çin'in Hubei Eyaleti'nde 5,57 milyon Hubeili çalışan işçinin işlerinin başına döndüğü açıklandı.
EURUSD
ABD’de açıklanan tarım dışı istihdam raporunun 701 bin kişi beklentilerin üzerinde bir zayıflığa işaret etmesine rağmen
Dolar endeksi haftayı oldukça kazançlı tamamladı. Böylece G10 para birimleri üzerinde oluşan Dolar baskısı ile paritede
1,08 seviyesi altına varan oranda bir değer kaybı oluştu. Almanya ekonomisine ilişkin büyüme beklentileri aşağı yönlü
revize edilirken, kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Euro Bölgesi büyümesinin yüzde 4,2 oranında küçüleceğini
öngörmesi sonrasında Euro para birimi üzerindeki baskı unsurlarının arttığı görülüyor. Özellikle paritede 1,08 seviyesi altı
görüntünün korunması ile düşüşlerin özellikle daha önce dönüşlerin geldiği 1,07 desteği ile hız kazanması beklenebilir.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ
T

06.04.2020

AMERİKAN TİPİ HAM PETROL (WTI): ABD Başkanı Trump'ın, Suudi Arabistan ve Rusya'nın petrol üretimini 10 milyon varil
azaltmasını beklediğini açıklaması sonrasında OPEC bu konuyu 9 Nisan tarihinde gerçekleştireceği toplantıda tartışacağını
duyurdu. Ham petrol fiyatları bu gelişme sonrasında yüzde 12 artışla 28,34 seviyesine yükseldi. Rusya Devlet Başkanı Putin
ise petrol üretiminde 10 milyon varillik kesintinin mümkün olduğunu belirtirken, Uluslararası Enerji Ajansı 10 milyon
varillik üretim kısıntısının petrol piyasasına istikrar getirmeye yetmeyeceğini ve küresel petrol stoklarının ikinci çeyrekte
günde 15 milyon varil artacağını belirtti. Irak Petrol Bakanı ise OPEC’in gelecek toplantısında anlaşmaya varmaları
konusunda iyimser olduklarını açıkladı. Bu gelişmelerin akabinde yükselişlerini 28,0 $ seviyesi üzerine taşıyan emtiada
alımların 30,0 $ direnci ile artması beklenebilir.

ALTIN
ABD’de açıklanan tarım dışı istihdam raporunun beklentilerin üzerinde bir istihdam kaybına işaret etmesine rağmen Dolar
varlıkları haftayı oldukça pozitif bölgede tamamladı. Dolar’daki bu görüntüye rağmen korona virüs algını nedeniyle
olumsuz yönde tetiklenen risk iştahı değerli metalin yönünü yukarı çevirmesine neden oldu. Böylece değerli metal 1636
seviyesine varan oranda değer kazanımı elde ederken, ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki geri çekilmenin de Altın
fiyatlarındaki yükselişe destek olduğu görülmekte. Bu bilgiden hareketle Altın’ın 1640 direncini aşması kademeli olarak
1650 ve 1675 direnç seviyelerine yönelik yükselişleri beraberinde getirebilir. Ancak önemli bir geçiş noktası olan 1675
direncinden meydana gelebilecek dönüşlerde ise değerli metalde 1610 seviyesini ana destek noktası olarak takip
ediyoruz.
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GBPUSD
İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın hastaneye kaldırılacağı haberi sonrasında Sterlin varlıkları üzerinde değer kaybı
oluştu. Böylece 1,22 seviyesine dek geri çekilen GBPUSD paritesinde güçlü duruş sergileyen Dolar varlıklarının da etkisi
yakından hissedildi. ABD’de açıklanan tarım dışı istihdam raporunda beklentilerin çok üzerinde kişinin istihamdan bertaraf
edilmesine rağmen piyasalarda devam eden nakit tutma ihtiyacı Dolar’ın kazançlı görüntüsünü korumasına yol açıyor.
Böylece G10 para birimleri üzerinde oluşan baskı ile paritedeki satıcılı görüntünün yoğunlaştığını görüyoruz. Bugün ise
İngiltere İnşaat PMI rakamının 39,3 ile beklentilerin oldukça altında geldiği görülmekte. Ancak paritenin 1,2250
desteğinden yaşamış olduğu hafif dönüş isteğinde yükselişlerine 50 günllük üssel hareketli ortalama seviyesi olan 1,25
direnci 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

Avrupa tarafında korona virüs salgını vakasında hayatını kaybedenlerin hafif sınırlanması ile VIX endeksi, 44,2’e 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.
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