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ABD’deki Gelişmeler
 ABD’de Salı gününün 731 kişinin hayatını kaybetmesiyle en fazla ölümün yaşandığı gün olarak kayda geçmesi ile
ABD’de endeksler günü hafif satıcılı tamamladı.
 S&P500 endeksi yüzde 0,2 oranında değer kaybederken, Dow Jones endeksi yüzde 0,1 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,3
kayıpla günün zayıf performans gösteren endeksleri arasında yer aldı.
 S&P500 içerisinde 11 sektörün 6’sı günü değer kazancı ile sonlandırırken, emlak sektörü yüzde 0,1, temel maddeler
BUGÜNÜN
sektörü yüzde 2,4 oranında
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elde etti. Ancak teknoloji sektöründe ise kayıplar yüzde 1,1 seviyesine
ulaştı. Enerji sektörü ise günü yüzde 2,0 artışla tamamladı.
 Bu sabah ise ABD vadelilerinde hafif bir toparlanma hareketi mevcut.
 ABD Başkanı Donald Trump, korona virüs salgını ile ilgili olarak bu haftanın çok acı verici olacağını açıklaması
sonrasında Dünya Sağlık Örgütü'nü (DSÖ) Çin odaklı çalışmakla suçladı. Trump, DSÖ'nün işleyişine göre kuruma
sağlanan fonların büyük oranda askıya alınacağını belirtti. Bu açıklamaların yarattığı tedirginlik ile piyasalardaki risk
iştahı zayıflık gösterdi.
 Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Kudlow ise ABD’de ekonominin dört ile sekiz hafta içinde yeniden açılabileceğini
belirtti.
 Eski Fed Başkanı Ben Bernanke'ye göre ise ABD ekonomisi, korona virüs salgınını yavaşlatmayı amaçlayan tedbir
önlemleri nedeniyle bu çeyreği yüzde 30 oranında küçülme ile tamamlayacak ve ekonomideki toparlanma birkaç yılı
alacak.
 ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, bir sonraki teşvik paketinin 1 trilyon dolar civarında olacağını açıklarken,
Senato’nun çoğunluk lideri Mitch McConnell, küçük işletmelerin kredi programındaki artışın Perşembe günü
onaylanmasını beklediğini dile getirdi.
 ABD’de personel değişim oranı Şubat ayında 7.012 milyondan 6.882 milyon seviyesine geriledi.
 ABD 10 yıllık tahvil faizleri 6 baz yükselişle yüzde 0,7 seviyesine yükseldi.
 Dolar endeksi ise yüzde 0,8 düşüşle 99,88 seviyesine geriledi.
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Hisse Senetleri Görünümü
 Exxon Mobil, petrol fiyatlarında yaşanan ani düşüşün ardından yatırım planlarında yüzde 30’a varan oranda bir
kesintiye gitti. Şirketin yatırım programlarını askıya almasının ardından yüzde 1,9 oranında artışla günü sonlandırdığı
görülüyor.
 Avrupa'nın önde gelen havayolu şirketi Lufthansa, bünyesindeki ucuz havayolu şirketi Germanwings'i kapattığını
duyurdu. Ayrıca şirket küçülmeye giderek, uçak filosunu daraltacağını ve çalışan sayısını düşüreceğini açıkladı.
 Twitter'ın CEO’su Jack Dorsey, korona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında 1 milyar dolar bağışta bulunacağını
açıkladı. Bu gelişmenin akabinde Twitter hisseleri yüzde 2,7 artışla günü sonlandırdı.
 Apple hisseleri birçok büyük teknoloji şirketi gibi dün yüzde 1,2 oranında değer kaybı yaşadı. Şirket salgından
etkilenen bağımsız müzisyenler için 50 milyon dolar bağışlayacağını duyurması sonrasında bugün seans öncesi
fiyatlamasında yüzde 0,5 artıda yer alıyor.
 Günün pozitif yönde ivmelenen hisselerine değinecek olursak, yüzde 5,9 artışla Dow Inc., yüzde 5,6 artışla FreeportMcMoRan ve yüzde 5,4 artışla Eastman Chemical hisseleri yer aldı.
 Martin Marietta Materials ve Vulcan Materials hisselerinde ise yüzde 4’ün üzerinde değer kazanımı meydana geldi.
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G10’daki Gelişmeler
 İtalya’da can kayıpları 17 bin 127 kişiye yükselerek yeni vaka sayısı 880 kişi ile 10 Mart'tan bu yana en düşük artışa
işaret etti. Almanya’da korona virüs salgını nedeniyle can kayıpları 2 bin kişiyi aştı.
 Uluslararası derecelendirme kuruluşu S&P, büyük bir mali teşvik uygulayan hükümetin borç pozisyonunda zayıflama
beklentisiyle Avustralya'nın 'AAA' kredi notuna ilişkin görünümü durağandan negatife düşürdüğünü açıkladı.
Asya’daki Gelişmeler
 Japonya’da Şubat ayı çekirdek makine siparişleri düşüş beklentilerin aksine yüzde 2,5 oranında artması sonrasında
Nikkei endeksinde kazançlar yüzde 2,0 seviyesine ulaştı.
 Goldman Sachs, Japonya ekonomisinin Başbakan Shinzo Abe'nin birçok bölgede sokağa çıkma yasağı ilan etmesi ve
rekor teşvik paketi sunmasına rağmen bu çeyrekte yüzde 25'lik bir daralmaya doğru gittiğini belirtti.
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EURUSD
ABD’de korona virüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı en yüksek artış hızına ulaşırken, Dolar varlıklarında
meydana gelen değer kaybı ile parite yüzde 1,0 artışla 1,09 seviyesi üzerine tırmandı. Almanya sanayi üretiminin de yüzde
1,2 daralma ile beklentilerin altında bir zayıflık göstermesi Euro varlıkları tarafını hafif rahatlattı. Ayrıca Avrupa’da korona
virüs salgını vaka sayısında hafif de olsa bir ivme kaybı yaşandığı görülmekte. ABD Başkanı Trump’ın Dünya Sağlık
Örgütü’ne yönelik fonlarını askıya alacağını duyurması da Dolar varlıkları üzerinde tansiyonu arttırdı. Bu gelişmelerin
akabinde 1,09 seviyesi üzeri kapanışlarında paritenin 1,10 direncine yönelik atak içerisine girmesi beklenebilir. Özellikle
1,1050 direncinin paritede yön değişimi açısından önem arz ettiğini belirtelim.
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AMERİKAN TİPİ HAM PETROL (WTI): Yarın gerçekleşecek olan OPEC toplantısına ilişkin talep azalışına karşılık hangi
miktarda arz kısıntına gidileceği piyasalarda merak unsuru oluştururken, ham petrol fiyatları yüzde 9,3 düşüşle 23,78
seviyesine geriledi. Ham petroldeki bu düşüş hareketi Amerikan Petrol Enstitüsü’nün açıkladığı stokların yaklaşık 12 bin
varil civarında artış göstermesi sonrasında gerçekleşti. Iran Petrol Bakanı Bijan Zanganeh, OPEC toplantısından önce
üyelerin petrol üretim miktarları konusunda bir anlaşmaya varması gerektiğini belirtti. Ham petrol fiyatlarının 25,0 $
seviyesi altına sarkmasının aşağı yönlü eğilimi arttırması ile düşüşleri 20,0 $ desteği çerçevesince takip edebiliriz. Ancak
olası bir toparlanma hareketinde ise emtiadaki yükselişleri 30,0 $ direnci çerçevesince takip ediyoruz.
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ALTIN
ABD’de korona virüs salgını nedeniyle yaşanan can kayıplarında meydana gelen artış ile ABD Başkanı Trump’ın Dünya
Sağlık Örgütü’ne sağlanan fonu askıya alacağını duyurması sonrasında dün Dolar varlıkları üzerinde değer kaybı meydana
geldi. Ancak diğer taraftan ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 0,7 seviyesine yükselmesi ile Ons Altın fiyatlarında 1660
seviyesinden 1650 seviyesine varan oranda geri çekilme hareketi meydana geldi. Özellikle değerli metalin 1650 seviyesi
üzerindeki seyrini koruması yükseliş potansiyelinin devamı açısından kritik önem taşıyor. Piyasaların risk iştahındaki
zayıflamanın da değerli metali yukarı taşıması durumunda 1660 seviyesi üzeri kapanışlarda yükselişlerin 1675 direncine
sürdüğünü görebiliriz. Ancak emtiadaki olası bir 1650 seviyesi altı kapanışta ise 1640 ilk destek seviyemiz olma görevini
koruyor.

GBPUSD
İngiltere'de korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 786 artarak 6 bin 159 kişiye yükseldi.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson korona virüsü nedeniyle yoğun bakıma alınırken, Avrupa Birliği, İngiltere ile Brexit
müzakerelerinin korona virüs salgınına rağmen sürdüğünü açıkladı. Geleceğe yönelik çalışmaların sekteye uğramaması
için her iki tarafın müzakerelerde bulunması ile paritede 1,2250 seviyesi üzerinde fiyatlamalar sürüyor. Dolar tarafının ise
kazançlarına kısmi de olsa bir miktar ara vermesi sonrasında paritedeki tansiyon bir parça azaldı. Bu bilgiler ışığında
GBPUSD paritesinde yükselişlerin devamı açısından 50 günlük üssel hareketli ortalama seviyesi olan 1,25 direnci üzeri
kapanışları takip ediyoruz. Aşağıda ise 1,20 seviyesi ana destek noktası olarak güncelliğini korumakta.
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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’nin DSÖ’ye ilişkin sağladığı fonu askıya alacağını duyurması sonrasında VIX endeksi, 46,5 seviyesine yükseldi.
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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 soru mlu kişi değilseniz
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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 tercihlerinize 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 iler iye 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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