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ABD’deki Gelişmeler
 ABD Senatosu’nun 2 trilyon dolarlık teşvik paketi kapsamında uzlaşmaya varması sonrasında endekslerin geneli günü
yükseliş hareketi ile tamamladı. ABD’nin ekonomik teşvik paketi kapsamında sağlık merkezleri için solunum ve maske
temini yer alırken, küçük işletmelerin yaşayacağı gelir kaybı nedeniyle kredi imkanı sağlanacağı açıklandı. Sabahın
erken saatlerinde bir anlaşmaya varıldı ancak tasarıda küçük bir taslak hatası nedeniyle Senato'da oylama bir gün
sonraya ertelendi.
 Bu gelişmelerin akabinde S&P500
endeksi yüzde
1,5 oranında değer kazanımı elde ederken, Dow Jones endeksi yüzde
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2,4 artışla günü sonlandırdı. Ancak Nasdaq endeksi yüzde 0,5 düşüşle bir miktar zayıf seyretti. Dow Jones
endeksindeki pozitif ayrışma Boeing hisselerinde meydana gelen artıştan kaynaklandı.
 S&P500 endeksi içerisinde 11 sektörün 8’i günü pozitif bölgede tamamlarken, sanayi sektörü yüzde 5,3, enerji ve
emlak sektörü yüzde 4,5 oranında değer kazanımı elde etti.
 Endeksi kötü performansı ile tetikleyen sektörler içerisinde ise iletişim sektörü yüzde 1,6 azalışla yer aldı.
 Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, korona virüs salgını nedeniyle bu yıl için küresel büyüme
tahminini yüzde 2,6'dan eksi yüzde 0,5'e düşürdü. Moody’s ayrıca bu salgının ekonomi üzerinde görülmemiş bir şoka
neden olabileceğini de belirtti.
 Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch ise ABD bankalarının, korona virüs salgını nedeniyle risk altında
olduğunu belirtti.
 ABD’de 2 yıllık tahvil faizleri 7 baz puan düşüşle yüzde 0,3 seviyesine gerilerken, 10 yıllık tahvil faizleri ise dört baz
yükselişle yüzde 0,86 seviyesine yükseldi.
 ABD’de Şubat ayı dayanıklı mal siparişleri yüzde 1,2 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti. Nakliye hariç dayanıklı
mal siparişleri yüzde 0,6 seviyesinde gerçekleşti.
 Dolar endeksi ise yüzde 1,2 düşüşle 100,86 seviyesine geriledi.
Hisse Senetleri Görünümü
 Facebook sahte korona virüs haberlerini engellemek için toplu mesaj gönderimini yasakladığını açıklaması sonrasında
bugün seans öncesinde yaklaşık yüzde 1,0 oranında değer kaybı elde etti.
 Boeing hisseleri havayolu endüstrisini kurtaracak teşvik paketi sonrasında yüzde 24 oranında artış sağladı. Ayrıca
şirketin Washington'dan da doğrudan yardım alabileceğini ve şirketin Mayıs ayına kadar 737 MAX üretimini yeniden
başlatmayı planladığını açıklaması da olumlu gelişmeler arasında yer aldı.
 Nike Çin, Japonya ve Kore’de Pazar koşullarında iyileşme meydana geldiğini belirterek gelir tahminlerini aştığını
açıklaması sonrasında yüzde 9 oranında değer kazanımı elde etti.
 Apple, iPhone'un 5G lansmanını aylarca geciktirmeyi düşünebileceğini açıklaması sonrasında yüzde 0,6 oranında
değer kaybına uğradı.
 ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Çin'den kendi ülkesindeki yeni korona virüs hastaları için yaşamsal öneme
sahip olan solunum cihazından 1255 adet satın alacağını duyurdu. Şirket bu açıklaması sonrasında yüzde 6,8 oranında
artıda yer alıyor.
 ABD'de Demokrat Parti'nin sol eğilimli başkan aday adayı Bernie Sanders, korona virüs salgını sırasında çalışanlarına
ücretli izin vermeyen McDonald's'a tepki göstererek "Çalışanlarınıza ücretli izin verin" çağrısında bulundu. Bugün ise
McDonald’s hisseleri seans öncesinde yaklaşık yüzde 1 ekside yer alıyor.
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G10’daki Gelişmeler
 Avrupa'da ise salgına ilişkin tedbir önlemleri alınmaya devam ederken, İtalya'da hızlı bir şekilde artan vaka sayısına
bir de İspanya eklendi. İspanya artan vaka sayısı sonrasında salgınla mücadele kapsamında NATO'ya bağlı AvrupaAtlantik Afet Yanıt Koordinasyon Merkezi'nden sağlık malzemesi yardımı başvurusunda bulunulduğunu belirtti.
 İngiltere’de perakende satışlar Şubat ayında yüzde 0,3 daralma ile beklentilerden kötü geldi.
 ECB, acil program kapsamındaki tahvil alımlarına başladığını duyurdu.
 İtalya Başbakanı sert ve ağır bir resesyonun Avrupa’nın tamamını etkilemesini beklediğini açıkladı.
 Almanya IW Enstitüsü ise Almanya ekonomisinin korona virüs nedeniyle en kötü senaryoda yüzde 10 daralacağını
öngördüğünü açıkladı.
Asya’daki Gelişmeler
 Bugün Asya piyasalarında da genel olarak yükseliş eğilimi dikkat çekerken, Japonya’nın Nikkei endeksi haricinde
endeksler günü alıcılı bölgede tamamladı.

BUGÜNÜN GÜNDEMİ
Para Birimi
USD
USD
NGAS

TSİ
15:30
15:30
17:30

Veri/Gelişme
ABD GSYİH
İşsizlik Maaşı Başvuruları
Doğal Gaz Stokları

Dönem

4. çeyrek

Beklenti
2,1%
1,000K

Önceki
2,1%
281K
-9B

Değişim

Haftalık
Haftalık

Önem
***
**
**

ABD Borsalarında Bugün Açıklanacak Bilançolar
Şirket Adı

Sembol

Piyasa Değeri

Tarih

Saati

Beklenti*

Lululemon Athletica Inc

LULU

25 Milyar $

26.03.2020

Piyasa kapandıktan sonra

2.24

EURUSD
ABD’de açıklanan verilerin korona virüs salgını etkisini hissettirmeye başlaması ile beraber Dolar varlıkları üzerinde değer
kaybı meydana geldi. Bu kayıp sonrasında EURUSD paritesinde 1,09 seviyesi üzeri fiyatlamalar oluşurken, dün ABD
Senatosu’nun 2 trilyon dolarlık teşvik paketini onayladığını açıklaması sonrasında piyasalardaki risk iştahı artış gösterdi.
Ayrıca Almanya’dan da ekonomik büyüme için gelen teşvik paketi sonrasında paritede yükseliş hareketi hız kazandı.
ABD’de ise Şubat ayı dayanıklı mal siparişleri yüzde 1,2 artışla beklentilerin çok üzerinde geldi. Bu olumlu veriye rağmen
Euro tarafında oluşan primlenme ile 1,09 seviyesi üzerinde fiyatlamalarını sürdürürken, 50 günlük üssel hareketli ortalama
seviyesi olan 1,10 direnci ile alımların artarak devam etmesi beklenebilir.
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AMERİKAN TİPİ HAM PETROL (WTI): Ham petrol fiyatları dün yüzde 2,5 artışla 24,53 seviyesine yükseldi. Ham petrol
stoklarında ise 2,7 milyon varil artış beklentisinin altında 1,6 milyon varil artış meydana geldi. Ham petrol üretim miktarı
ise haftalık bazda 100 bin seviyesinde azalış gösterdi. Beklentilerin altında gelen stok verisi sonrasında ham petrol
fiyatlarında hafif toparlanma hareketi meydana geldi. Ancak emtianın 25,00 dolar seviyesi üzerini test etmemesi mümkün
olmadıkça yükselişlerinde sınırlı kalması beklenebilir. Bugün ayrıca Rystad Energy korona virüs salgını nedeniyle küresel
petrol talebinin 2020'de geçen yıla göre yüzde 4,9 düşeceğini öngördüğünü açıkladı. Bu açıklamanın akabinde
toparlanmalarında sınırlı kalan ham petrolün düşüşlerine 20,0 $ destek seviyesi ile hız kazandırması beklenebilir.
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ALTIN
ABD Senatosu’nun 2 trilyon dolarlık teşvik paketi konusunda uzlaşma sağlaması sonrasında piyasalarda risk iştahı artış
gösterdi. Böylece Dolar likiditesine ilişkin tedirginlik zayıflarken, Altın fiyatlarına yönelik talebin bir miktar artış gösterdiği
kaydedildi. ABD’de açıklanan dayanıklı mal siparişleri yüzde 1,2 artışla beklentilerin üzerinde gelmesine rağmen Dolar
tarafı zayıf görüntüsüne bir miktar daha ağırlık kazandırmış bulunmakta. Böylece Altın fiyatları 1630 seviyesine varan
oranda değer kazanımı elde etti. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin ise yüzde 0,8 seviyesinde dengelendiği görülüyor. Değerli
metalde özellikle fiyatların 1600 seviyesi üzerinde kalması yükseliş potansiyelinin korunması açısından pozitif. Ancak
alımların hız kazanmasını ise 1650 direnci üzeri kapanışlarla takip ediyoruz. Değerli metalin 1600 desteğini aşağı yönlü
geçmesi ihtimaline bağlı olarak ise 50 günlük üssel hareketli ortalama seviyesi olan 1575 ilk destek noktası olma görevini
koruyor.

GBPUSD
İngiltere’de korona virüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 465 kişiye ulaşırken, antikor testine yönelik çalışmalara hız
kazandırılacağı belirtildi. İngiltere’de Şubat ayı Perakende Satışlar ise aylık bazda yüzde 0,0 yıllık bazda ise yüzde 0,3
oranında daralma gösterdi. Diğer taraftan S&P Global’in İngiltere ekonomisi için yüzde 2 civarında bir daralma beklediğini
açıklaması oldukça dikkat çekiciydi. Küresel ekonomilerden gelen teşvik paketi sonrasında Dolar varlıklarına olan talebin
azalması ile paritede 1,20 seviyesine yönelik oluşan ataklar korunmaya devam ediyor. Özellikle bu seviyenin aşılması ile
paritede alım potansiyelin 1,2250 direnci ile artması beklenebilir. Olası bir aşağı yönlü potansiyelde ise 1,1750 paritenin
ilk destek seviyesi olarak ön plana çıkıyor.
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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 2 trilyon dolarlık teşvik paketi konusunda anlaşma sağlaması sonrasında VIX endeksi, 65,9 seviyesinde yer alıyor.
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S&P500 SEKTÖR PERFORMANSLARI

EN ÇOK ARTAN-DÜŞEN HİSSELER
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Yatırım Finansman Menkul Değerler
Meclis-i Mebusan Cad. 81 Fındıklı 34427 Beyoğlu/İstanbul
Tel: +90 (212) 317 69 00 Faks: +90 (212) 282 15 50 – 51
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 hu kuki açıdan herhangi bir sorumluluk kabul
etmemektedir. Teşekkür ederiz.
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