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ABD’deki Gelişmeler
 ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin dün yaklaşık 2 trilyon dolarlık ekonomi teşvik paketinde uzlaşmaya oldukça
yaklaşıldığını belirtmesinin akabinde ABD’de endeksler 1933 yılından bu yana en sert yükselişini kaydetti.
 S&P500 endeksi yüzde 9,4, Dow Jones endeksi yüzde 11,4 ve Nasdaq endeksi yüzde 8,1 artışla günü sonlandırdı.
 Endekslerde ayrıca Fed’in "sınırsız" parasal genişleme programını açıklaması sonrasında alım potansiyeli bir miktar
artmıştı.
BUGÜNÜN
 Salı günü endekslerde yaşanan
kayda değerGÜNDEMİ
kazançlar S&P500'ün aylık düşüşünü yüzde 17,2'den, yıllık düşüşünü ise
yüzde 24,3 seviyesine düşürdü.
 S&P500 endeksi içerisinde 11 sektörünün tamamı pozitif bölgede yer alırken, özellikle enerji sektörü yüzde 16,3
artışla kayda değer oranda değer kazanımı elde etti. Finans ve sanayi sektörü ise yüzde 12,8 oranında bir artışla bu
pozitif görüntüyü destekledi.
 Bu olumlu gelişmelere karşın ABD’de de korona virüs salgını nedeniyle işsizlik yardımı başvuruları ciddi artış
gösterirken, dün ABD’de açıklanan PMI verileri tarihinin en kötü seviyesine işaret etti. Mart ayı İmalat PMI verisi 49,2
ile 2009 yılından bu yana en düşük seviyesine geriledi. Hizmet PMI tarafı ise 39,1 ile rekor düşük seviyeye gerileyerek
ekonomiye dair negatif bir görüntü çizdi.
 Piyasaların dikkatinde yer alan bir diğer olumsuz geliş ise Tokyo Olimpiyatları’nın 1 yıl süreyle ertelenmesi oldu.
 CNBC, Beyaz Saray’da "gün batımı" ile teşvik programında anlaşma sağlanabileceğine yönelik haber akışında bulundu.
 Fed, kredi ve likiditeyi genişletmek için birçok kez parasal genişleme programında değişikliğe giderken, ABD Başkanı
Trump 12 Nisan'da ülkenin Paskalya tatili ile tekrardan normal hayata döneceğini ve insanların bir an önce işlerine
dönmesini beklendiğini açıkladı.
 Yükselen enfeksiyon oranını yavaşlatma konusunda çok aktif olan New York Valisi Cuomo, ABD Başkanı Trump ile
empati kurduğunu belirterek "ekonomiyi insan yaşamı pahasına hızlandırmamamız gerekiyor" görüşünü savundu.
 ABD 2 yıllık tahvil faizleri sekiz baz puan yükselişle yüzde 0,37 seviyesini test ederken, ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise
beş baz puan artışla yüzde 0,82 seviyesine yükseldi.
 Dolar endeksi ise zayıf seyreden PMI verileri sonrasında yüzde 0,5 düşüşle 101,96 seviyesine geriledi.
 Ayrıca ABD’de yeni konut satışları Şubat ayında yüzde 4,4 düşüşle 765 bin adet seviyesine gerilerken, Ocak ayı rakamı
764 bin seviyesinden 800 bin seviyesine yukarı yönlü revize edildi.
Hisse Senetleri Görünümü
 ABD Başkanı Donald Trump, korona virüs salgınının yol açtığı ekonomik tahribat nedeniyle Boeing Co'nun
faaliyetlerini durdurmasına izin vermeyeceğine yönelik açıklamada bulundu. Trump’ın bu açıklaması sonrasında
Boeing hisseleri yüzde 20’yi aşan oranda değer kazanımı elde etti.
 Chevron, korona virüs salgını kapsamında sermaye harcama planını 4 milyar dolar azaltırken, hisse geri alım
programını askıya aldığını duyurması sonrasında yüzde 22,7 artışla günün en büyük kazananları arasında yer aldı.
 Ford, korona virüs nedeniyle çeşitli evde kalma talimatları nedeniyle daha önce planlandığı gibi Kuzey Amerika'daki
tesislerini 30 Mart'ta yeniden açmayacağını belirtti.
 Diğer taraftan korona virüs salgını kapsamında Emirates yolcu operasyonlarının büyük kısmını geçici olarak askıya
aldığını duyurdu.
 Apple hisseleri ise Nisan ayının ilk yarısında mağazalarını açmaya başlayabileceğini açıklaması sonrasında yüzde 10
gibi bir oranda değer kazanımı elde etti.
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G10’daki Gelişmeler
 İngiltere’de Şubat ayı tüketici fiyat endeksi yüzde 0,4 artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşti.
 Almanya İfo İş Endeksi Mart ayında 86,1 ile bir önceki aya oranla daralma gösterdi. Raporun detayında mağazalardaki
kapamanın uzaması durumuna bağlı olarak Almanya ekonomisinin bu yıl yüzde 5 ile yüzde 20 arasında daralmasının
beklenebileceği paylaşıldı.
 Euro Bölgesi genelinde korona virüs salgınına ilişkin artan endişelerle tedbir önlemleri alınmaya devam ederken,
İtalya’da da vaka sayılarının hafif hız kaybetmesi endekslere bir miktar alımı beraberinde getirdi.
 Morgan Stanley, 2020 yılı için yüzde 5'in üzerinde bir küçülme öngördüğünü ancak bu yıl Yunanistan ve Euro Bölgesi
ekonomisine ilişkin büyüme konusunda kötümser olduğunu belirtti.
Asya’daki Gelişmeler
 Asya piyasalarında ise Çin yönetiminin, 23 Ocak'tan bu yana giriş ve çıkışlarının yasaklandığı Wuhan için seyahat
yasaklarının 8 Nisan tarihinde kaldırılacağının açıklanması sonrasında yükseliş hareketi gerçekleşti.
 Bugün eğilimin devamında Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 7, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,8 ve Güney
Kore'de Kospi endeksi yüzde 4,1 oranında artış kaydetti.
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EURUSD
Piyasalarda ABD’nin teşvik programının yakın zamanda duyurulacağına ilişkin beklentiler artarken, ABD Başkanı Trump’ın
12 Nisan tarihli Paskalya tatili sonrasında herşeyin normale döneceğini beklediğini açıklaması sonrasında piyasalarda kısmi
de olsa normalleşme hareketi gerçekleşti. Endeksler teşvik paketi beklentisiyle yükselişlerine kayda değer oranda değer
kazandırırken, dün Euro Bölgesi Hizmet PMI rakamları beklentilerin üzerinde ancak İmalat PMI tarafında zayıflık yaşandığı
kaydedildi. ABD tarafında ise gerek İmalat gerekse Hizmet PMI tarafında yaşanan daralma sonrasında Dolar varlıkları
değer kayıplarına hız kazandırdı. Böylece 1,0880 seviyesine dek yükseliş gerçekleştiren paritenin 1,0850 seviyesi civarında
fiyatlamalarını sürdürdüğü görülüyor. Yükselişlerin devamını ise kademeli olarak 1,09 ve 1,10 direnç seviyelerinin aşılması
çerçevesinde takip ediyoruz.
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AMERİKAN TİPİ HAM PETROL (WTI): Piyasaların genelinde artan risk iştahı ile ham petrol fiyatları dün yüzde 1,9 artışla
Salı günü 23,93 dolar varil seviyesine yükseldi. ABD Senatosu’nun yaklaşık 1,6 trilyon dolarlık oranda açıklayacağı teşvik
paketine oldukça yaklaşıldığının açıklanması sonrasında küresel risk iştahında meydana gelen toparlanma ile emtiada
yükseliş hareketleri hız kazandı. Amerikan Petrol Enstitüsü’nün açıkladığı ham petrol stoklarında ise 1,3 milyon varil
civarında bir azalış kaydedildi. Bu olumlu gelişmenin de desteğiyle hafif toparlanan ham petroldde 25,00 dolar direnci ile
alımların artarak hız kazanması beklenebilir. Bu eğilimin devamında ise yükselişlerin 30,0 $ direnci ile yeni bir yukarı yönlü
trend eğilimi içerisine girmesi beklenebilir.
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ALTIN
Dolar likiditesine yönelik azalan endişeler ile dün Altın fiyatları yüzde 5 artışla 1627 seviyesine varan oranda artış kaydetti.
Diğer taraftan Goldman Sachs tarafından Altın fiyatlarında alım vakti olduğuna ilişkin açıklamaların da değer metaldeki
yükseliş potansiyelini yüzde 6,0 artışla 1660 direncine taşıdığı görülmekte. Dolar varlıklarında kazançların yerini kayıpların
almasının da Altın fiyatlarındaki yükselişe destek olduğu görülürken, ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki hafif toparlanma ile
fiyatların 1600 seviyesi sınırında dengelendiği görülüyor. Yaklaşık 1 ayın en yüksek seviyelerini test eden değerli metalin
yükselişlerinin devamı açısından ana direnç noktası olarak 1700 seviyesini takip ediyoruz. Bu seviye ile beraber değerli
metalde yeni bir yukarı yönlü trend eğilimi başlayabilir. Ancak Dolar likiditesi ile oluşabilecek bir zorlukta ise aşağıda 1575
ilk destek seviyesi olma görevini koruyor.

GBPUSD
Fed’in sınırsız parasal genişleme hamlesi ve korona virüs salgının makroekonomik veriler üzerinde yarattığı tahribat
sonrasında dün Dolar varlıklarında oluşan değer kaybı G10 para birimlerinin günü oldukça kazançlı bölgede kapamasına
yol açtı. Gelişmiş ülke para birimleri içerisinde en çok değer kazanan para birimlerinden birinin Sterlin varlıkları olmasıyla
GBPUSD paritesinde 1,20 seviyesine yönelik atak oluştu. Diğer taraftan bugün İngiltere’de perakende satışlar verisi Şubat
ayında yüzde 0,5 ile beklentilere paralel gelirken, İngiltere hükümeti Çarşamba gecesi parlamentoyu kapatma kararı aldı.
Ülke genelinde alınan tedbir önlemleri genişletirken, paritenin 1,20 seviyesi üzeri yapacağı kapanışla yükselişlerine 1,2250
direnci ile hız kazandırması beklenebilir. Olası bir gevşeme potansiyelinde ise düşüşleri 1,15 ana desteği uyarınca takip
ediyoruz.
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MSCI GELİŞEN ÜLKELER ENDEKSİ
Xdıjuh

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 teşvik paketine yönelik artan beklentilerin akabinde VIX endeksi, 55,5 seviyesine 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 mesajda yer alan hususlarla
ilgili olarak herhangi bir işlem yapılmasının kesinlikle yasak olduğunu bildiririz. Eğer mesajın alıcısı veya alıcısına iletm ekten 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 dayanılarak 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 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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