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ABD’deki Gelişmeler
 Korona virüs salgınının Çin'den sonraki merkezi olan İtalya ve İspanya'da vaka sayısının bir miktar ivme kaybetmesi
ile dün piyasalar pozitif bir görüntü içerisindeydi.
 Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, ABD’nin korona virüs salgınına karşı daha önce benzeri
görülmemiş teşvikleri hayata geçirmesinin ekonomi üzerindeki tahribatı hafifleteceğini belirtti.
 Bu gelişmelerin akabinde S&P500 endeksi yüzde 7,03, Dow Jones yüzde 7,7 ve Nasdaq endeksi yüzde 7,3 ile ABD’de
endeksler günü yüzde 7’nin
üzerinde değerGÜNDEMİ
kazanımı ile sonlandırdı.
BUGÜNÜN
 S&P500 içerisinde 11 sektörün tamamı günü yüzde 3,9’un üzerinde pozitif bir artışla kapatırken, bilgi teknolojisi
sektörü yüzde 8,8 artışla günün en çok değer kazanan sektörü olarak ayrıştı.
 ABD’de korona virüs salgını vakası 10 bin kişiye ulaşırken, New York valisi Cuomo dün vaka sayısındaki artış eğrisinin
hafif yataylaşmaya başladığını gösteren işaretler gördüğünü dile getirdi.
 Fed, ABD’nin yürürlüğe koyduğu teşvik paketinin bir parçası olarak küçük işletmelere borç verme programı aracılığı
kapsamında kredi veren bankaları destekleyici yeni bir program başlatmayı planladığını açıkladı.
 Uluslararası Para Fonu (IMF) yetkilileri, korona virüs salgınının ilk görüldüğü Çin'deki ekonomik toparlanmanın bir
miktar da olsa cesaret verici olduğunu belirtirken, salgının Çin dışında herhangi bir ülkede yayılmasının göz ardı
edilemeyeceğini belirtti. IMF’nin ayrıca küresel dolar sıkışıklığını gidermek için yeni bir program başlatarak, Fed'in
dünya ekonomisinde dolar akışını sağlamaya yönelik destek vereceği belirtiliyor.
 ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, korona virüsü salgını nedeniyle ABD ekonomisini destekleyecek bir
sonraki teşvik paketinin en az 1 trilyon dolar tutarında olacağını açıkladı.
 ABD 2 yıllık tahvil faizleri 8 baz puan artışla yüzde 0,27 seviyesine yükselirken, 10 yıllık tahvil faizleri 9 baz puan
yükselişle yüzde 0,68 seviyesini test etti.
 Dolar endeksi ise yüzde 0,2 artışla 100,73 seviyesine varan oranda yükseliş gerçekleştirdi.
 Cuma günü hem ABD ve hem de Avrupa’nın Paskalya tatiline girecek olması nedeniyle piyasalar kapalı olacak.
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Hisse Senetleri Görünümü
 Boeing, korona virüs salgınının bütün ticari uçak üretimini askıya almasına sebep olması nedeniyle Güney Carolina'da
787 Dreamliner uçağının üretimini askıya alacağını duyurdu. Şirket virüs nedeniyle Seattle bölgesindeki üretim
tesislerinin de kapalı kalma süresini uzattığını açıklaması sonrasında yüzde 20’ye varan oranda değer kaybı elde etti.
 ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın, imalat devi 3M ile arasında ABD'ye her ay 55 milyondan fazla maske
getirecek bir anlaşmaya vardığını açıkladı.
 Samsung Electronics Co Ltd, 2019 yılı ilk çeyrek finansallarında beklentilerin üzerinde bir pozitifliğe işaret etmesi
sonrasında şirket günü yüzde 1,9 oranında değer kazanımı ile bitirdi.
 Delta Air Lines, 2019 yılı ikinci çeyrek gelirlerinin yüzde 90 civarında düşmesini beklediğini açıklaması sonrasında
yüzde 0,7 oranında değer kaybına uğradı.
 Mart ayından bu yana üretimi askıya alan Nissan Motor, ABD'deki yaklaşık tamamına denk gelen 10.000 çalışanını
işten çıkaracağı bildirildi.
 Daily Mirror, Daily Express ve Daily Star gazetelerinin yayıncısının, yaklaşık 1.000 çalışanı ve üst düzey yayın ekibi
dahil yönetimini izine çıkaracağı ve ödemeleri beşte bir oranında azaltacağı bildirildi.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ
07.04.2020

T

G10’daki Gelişmeler
 Almanya Başbakanı Angela Merkel, korona virüs salgını nedeniyle Avrupa Birliği'nin kuruluşundan bu yana en büyük
sınavla karşı karşıya bulunduğunu söyledi.
 Dün Almanya'nın işletmeler için "sınırsız" finansman programı için hazırlık yaptığı yönündeki haberler piyasalardaki
pozitif rehaveti arttırırken, İtalya salgının ekonomiye yönelik negatif etkisi nedeniyle 400 milyar avroluk yeni teşvik
paketini açıkladı.
 Almanya’da Ifo enstitüsü, Alman sanayi üretiminin 1991'de bu yana en büyük düşüşünü gösterdiğini ve gelecek üç ay
içinde daha da düşeceğini belirtti.
 Diğer taraftan korona virüs tedavisi gören İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın dün yoğun bakıma alındığı açıklandı.
GOÜ’deki Gelişmeler
 Endonezya Merkez Bankası korona virüs salgını sonrası yaşanan dolar sıkışıklığı nedeniyle likidite ihtiyacını karşılamak
amacıyla New York Fed'den 60 milyar dolarlık swap imkanı sağlayacağını açıkladı.
 Tayland Maliye Bakanı Uttama Savanaya, korona virüs salgınının ekonomi üzerindeki etkisini hafifletmek için 1,9
trilyon baht (58 milyar dolar) değerinde bir ekonomik önlem paketini onayladığını açıkladı.
Asya’daki Gelişmeler
 Çin'de dün ilk defa korona virüsü nedeniyle yaşamını yitiren vaka olmadığının açıklanması sonrasında Asya piyasaları
günü alıcılı tamamladı.
 Japonya'da hane halkı harcamaları, Şubat ayında yüzde 0,3 gerileme ile beklentilerden oldukça iyi geldi.

BUGÜNÜN GÜNDEMİ
Para Birimi
USD

TSİ
17:00

Veri/Gelişme
ABD Personel Değişimi (JOILTS)

Dönem

Şubat

Beklenti
6,600M

Önceki
6,963M

Değişim

Aylık

Önem
***

EURUSD
Almanya ve İtalya tarafından ekonomiyi destekleyici teşvik paketlerinin gündemde yer alması ile Euro tarafı bir miktar
tansiyonunu azaltırken, paritenin 1,0875 seviyesine varan oranda yükseliş hareketi içerisine girdiği görülmekte. Ayrıca
korona virüs vakalarında meydana gelen azalış piyasalardaki risk iştahının bir miktar tetiklenmesine yol açıyor. Korona
virüs salgınının ABD tarafında istihdam piyasasını olumsuz yönde etkilemesine rağmen Dolar tarafı güçlü seyrini korurken,
paritenin 1,08 seviyesi üzerindeki seyrini koruması düşüşlerin sınırlı kalması açısından belirleyici. Özellikle fiyatların
tekrardan 1,09 sviyesi üzerine yerleşmesi ile paritede alım potansiyeli bir miktar güç kazanabilir. Ancak EURUSD’de kalıcı
yön değişimini 1,10 direnci üzeri kapanışlar çerçevesinde izliyoruz.
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AMERİKAN TİPİ HAM PETROL (WTI): Ham petrol fiyatları dün yüzde 7,5 azalışla 26,21 seviyesine geriledi. OPEC toplantısı
6 Nisan tarihinden 9 Nisan’a ertelenirken, The Wall Street Journal OPEC toplantısından sonra nihai kararın Cuma günü
kadar beklenmesinin olası olduğu belirtti. ABD Başkanı Trump, petrol üretiminin azaltılmasını, hatta günlük olarak 15
milyon varil üretim kısıntısı beklediğini ifade etti. Bu nedenle piyasalarda oluşan belirsizliğin petrol fiyatlarındaki yükselişi
bir miktar baskı altına aldığı söylenebilir. OPEC toplantısından azalan petrol talebine önlem olarak petrol üretim miktarının
azaltılmasına yönelik beklenti oluşurken, ham petrolde 24,0 $ desteği kısa vadede takip noktası olarak izlenebilir. Ancak
ham petrolün yükseliş potansiyeline kalıcı olarak hız kazandırmasını ise 30,0 $ seviyesi üzeri kapanışlarla izliyoruz.
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ALTIN
ABD’nin korona virüs salgınında ilk sırada yer almasına rağmen, Avrupa’da vaka sayısının hafif ivme kaybı yaşaması
piyasalardaki risk iştahını arttırdı. Ayrıca Avrupa’da İtalya başta olmak üzere artan teşvik programlarının akabinde
endeksler günü oldukça pozitif bölgede tamamladı. Bu olumlu görüntüye rağmen dünya genelinde devam eden korona
virüs salgını riski ekonomiler üzerinde tedirginlik oluşturmaya devam ediyor ve böylece Ons Altın fiyatlarının 1660 seviyesi
üzerine varan oranda yükseliş gerçekleştirdiğini görüyoruz. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin ise hafif yükselişle yüzde 0,7
seviyesine yönelik atak içerisinde yer aldığı görülmekte. Özellikle değerli metalin 1660 seviyesi üzerine tırmanmış olması
yükselişlerin 1675 direnci ile hız kazanmasına yol açabilir. Böylelikle Ons Altın’da daha önceki önemli bir zirve noktası olan
1700 seviyesine yönelik atak oluşabilir.

GBPUSD
İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın korona virüsü nedeniyle dün hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınması
sonrasında Sterlin varlıkları üzerinde değer kaybı oluştu. Başbakan Johnson hastaneye kaldırılması ile ilgili olarak, korona
virüs semptomları olduğunu ve hastaneye kaldırılsa dahi ekibi ile yakın temasta olduğuna ilişkin açıklama gerçekleştirdi.
Böylece 1,22 seviyesine yönelik aşağı yönlü atak içerisinde yer alan paritenin bugün 1,2250 seviyesi üzerinde fiyatlarını
sürdürdüğü görülmekte. Sterlin’in güçlü duruş sergileyen Dolar’a yönelik kazançlarında kısmi de olsa ısrarcı olduğu
görülüyor. GBPUSD paritesinde oluşan kısa vadeli toparlanma hareketinin 1,25 direncini aşması durumunda paritenin
yükselişlerine hız kazandırması beklenebilir. Bu eğilimin devamında ise 100 ve 200 günlük üssel hareketli ortalamaların
da üzerinde 1,2750 direnci ile paritede yeni bir yükseliş trendi eğilimi oluşabilir.
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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

Hükümetlerin salgının olumsuz etkisi nedeniyle teşvik paketlerini arttırmasıyla VIX endeksi, 43,7 seviyesinde yer alıyor.
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S&P500 SEKTÖR PERFORMANSLARI

EN ÇOK ARTAN-DÜŞEN HİSSELER
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