YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ
T

27.03.2020

ABD’deki Gelişmeler
 ABD Senatosu’nun 2 trilyon teşvik paketi konusunda uzlaşma sağlaması sonrasında S&P500 endeksi yüzde 6,2, Dow
Jones endeksi yüzde 6,4 ve Nasdaq endeksi yüzde 5,6 olmak üzere ABD’de endeksler günü yüzde 6 civarında değer
kazanımıyla sonlandırdı. Böylece S&P500 endeksinin hafta başından bu yana kazancı yüzde 19,7 seviyesine ulaştı.
Bugün ise ABD vadelileri pozitif bir seyirle güne başlarken, yönünü tekrardan bir miktar aşağı çevirdi.
 S&P500 endeksi içerisinde temel maddeler sektörü yüzde 3,5 oranında değer kazanımı elde ederken, kamu hizmetleri
sektörü yüzde 7,8 ile kaydaBUGÜNÜN
değer oranda artış
kaydetti.
GÜNDEMİ
 ABD'de korona virüsü ile ilgili olarak vaka sayısı 82 bin 179 kişiye ulaşarak Çin ve İtalya’daki vaka sayısını geçmesi
piyasaların dikkatini çeken bir gelişmeydi. Bu gelişme sonrasında ABD Başkanı Donald Trump, salgınla mücadele
kapsamında, ABD donanmasına ait Comfort isimli hastane gemisinin pazartesi günü New York Limanı'na yanaşacağını
açıkladı.
 Fed Başkanı Jerome Powell dün gerçekleştirmiş olduğu açıklamasında korona virüs salgınının devam etmesinin
resesyon riski barındırdığına işaret ederek piyasaları desteklemek için gerekirse daha fazla adım atabileceklerini dile
getirdi. Ayrıca Powell, Fed'in mühimmatının tükenmeyeceğini ve ihtiyacı olan yerlere kredi vermeye devam edeceği
söylemini de yineledi.
 ABD’de korona virüs salgınının ekonomi üzerinde etkisi artarken, 21 Mart tarihinde sona eren haftaya ilişkin işsizlik
maaşı başvuruları ise 3.001 milyon artışla 3.283 milyona yükseldi. Kongre bu durumun Amerikalı işçiler için ne kadar
kötü olduğunu dile getirirken, ABD Temsilciler Meclisi Pelosi teşvik paketi tasarısının "güçlü iki taraflı destek" ile
yürürlükten geçeceğini açıkladı.
 ABD ekonomisi dördüncü çeyrekte yüzde 2,1 artışla beklentilere paralel oranda büyüme gösterdi.
 ABD 2 yıllık tahvil faizleri 4 baz puan düşüşe yüzde 0,3 seviyesine geriledi, 10 yıllıklar ise 5 baz puan düşüşle yüzde 0,8
oranında geri çekilme kaydetti.
 Dolar endeksi yüzde 1,6 düşüşle 100,00 seviyesine geriledi.
 OECD, birçok ekonominin korona virüs salgını nedeniyle durgunluğa gireceğini açıklarken, karantinada geçirilen her
bir aylık dönem için yıllık büyüme görüntüsünde 2 puanlık bir azalış yaşanabileceğini belirtti.
 Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile ABD Başkanı Donald Trump, Covid-19 salgınının ABD'de hızla yayılması üzerine
gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Xİ, ülke ve ırk ayırt etmeyen bulaşıcı hastalıkların tüm insanlığın ortak düşmanı
olduğunu vurgulayarak birlik halinde bu sürecin üstesinden gelinmesi gerektiği yönünde görüşünü paylaştı.
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Hisse Senetleri Görünümü
 Micron, üç aylık finansallarında beklentileri karşılaması sonrasında yüzde 5,4 oranında değer kazanımı elde etti.
 Henry Schein, antikorlar için hızlı kan testi çalışması ile COVID-19 ile mücadeleye katkıda önemli şirketler arasında
yer aldı. Şirket bu çalışmasındaki başarısı sonrasında yüzde 7,1 oranında değer kazandı.
 Caterpillar Inc, ekipman satışlarını aksatan ve tedarik zincirlerini bozan korona virüs salgını nedeniyle 2020 için gelir
beklentisini düşürdü ve birçok operasyonlarını askıya aldığını açıkladı.
 İtalyan Moda grubu Armani, İtalya'daki üretim tesislerinde korona virüse karşı sağlık çalışanlarını desteklemek
amacıyla tek kullanımlık tıbbi tulum üretmeye başlayacağını açıkladı.
 Delphi Technologies, 2025 yılına kadar küresel araç üretiminin yüzde 45'e varan oranda elektrikli araç olacağını
öngördüğünü açıkladı.
 Huawei, Çin'de yeni akıllı telefon modellerinin piyasaya çıkışını büyük bir kampanyayla duyurdu.
 Volkswagen, ECB'ye piyasaların istikrara kavuşması için kısa vadeli tahvil satın alma çağrısında bulundu.
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GOÜ’deki Gelişmeler
 Hindistan Merkez Bankası korona virüs salgını kapsamında arttırdığı parasal genişleme politikası kapsamında politika
faizini 75 baz puan indirerek yüzde 4,4 seviyesine çekti.
G10’daki Gelişmeler
 Almanya Başbakanı Angela Merkel, korona virüs salgınının ülkeleri 2008'deki banka ve finans krizinden daha zor
duruma soktuğunu belirtirken, Avrupa Birliği Komisyonu'nun salgın nedeniyle aldığı acil tedbirler, Avrupa
Parlamentosu tarafından onaylandı. Bu gelişmenin akabinde Avrupa’da piyasalar günü pozitif bölgede sonlandırdı.
Asya’daki Gelişmeler
 ABD ve Avrupa borsalarında meydana gelen yükseliş Asya piyasalarında da hissedildi. Japonya'da Nikkei 225 endeksi
yüzde 2,3 oranında değer kazanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde
0,2 oranında yükseliş kaydetti.
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EURUSD
Avrupa Parlamentosu’nun salgın nedeniyle aldığı acil tedbir önlemleri sonrasında Euro para biriminde oluşan değer
kazanımı ile EURUSD paritesinde yükseliş eğilimi hız kazandı. Böylece 1,1050 seviyesi üzerine tırmanan paritede bir miktar
Dolar varlıkları üzerinde oluşan değer kaybı da etkili oldu. Özellikle ABD’de dün açıklanan haftalık işsizlik maaşı
başvurularının beklenmedik bir oranda 3,3 milyona yükselmesi sonrasında Dolar varlıkları kaybını arttırdı. ABD’nin
açıkladığı 2 trilyon dolarlık teşvik paketi sonrasında Almanya da 750 milyar euroluk teşvik paketini yürürlüğe geçirdi.
Böylece G10 para birimlerinin genelinde görülen değer kazanımı ile yükselişlerine hız kazandıran paritenin alım
potansiyelini 1,11 direnci ile arttırması beklenebilir. Ancak aşağıda 50 ve 100 günlük üssel hareketli ortalamasına denk
gelen 1,10 desteğine dikkat etmekte fayda var.
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AMERİKAN TİPİ HAM PETROL (WTI): Ham petrol fiyatları dün yüzde 7,9 ddüşüşle 22,60 seviyesine geriledi. Petrol
fiyatlarındaki düşüş ABD’de yürürlüğe girecek olan teşvik paketinde petrol endüstrisinin kısmen de olsa yer almamasından
kaynaklandı. Piyasalarda artan risk iştahına rağmen ham petrol fiyatlarında oluşan aşağı yönlü eğilimin haftalık stoklarda
yaşanan artıştan da etkilendiği görülüyor. Dolar’da meydana gelen değer kaybının da emtiadaki toparlanmalara destek
olmadığı görülmekte. Ham petrolün özellikle 20,0 $ desteği ile düşüşlerini dip seviyelere varan oranda hız kazandırması
beklenebilir. Ham petrolde ancak 25,0 $ seviyesi üzeri kapanışların gerçekleşmesi durumunda aşağı yönlü eğilim bir miktar
ivme kaybedebilir. Ancak şuan için bu ihtimali güçlendirecek herhangi bir katalizör bulunmuyor.
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ALTIN
ABD Senatosu’ndan çıkan 2 trilyon teşvik paketi sonrasında Dolar likiditesine yönelik endişeler zayıflarken, Dolar varlıkları
değer kazançlarını geri verdi. Ayrıca ABD ekonomisinde korona virüs salgını nedeniyle oluşan ekonomik tahribata dün 3,3
milyon seviyesine yükselen işsizlik maaşı başvuruları verisi eklendi. Böylece Altın fiyatlarında yukarı yönlü eğilim
desteklenirken, yükselişler 1630 seviyesini test etti. ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 0,8 seviyesinde dengelenirken,
gümüş fiyatlarının da yükselişlerine hız kazandırması emtiaların günü pozitif bölgede tamamlamasına yol açtı. Değerli
metalde 1600 seviyesi üzeri görünüm korundukça alım potansiyeli artarak devam edebilir. Bu eğilimin devamında ise
1645 direnci üzeri kapanışları izliyoruz. Ancak aksi senaryoda 1600 seviyesi altı oluşabilecek fiyatlamada ise 1575 ana
destek seviyemiz olma görevini koruyor.

GBPUSD
ABD’nin açıkladığı teşvik paketi sonrasında kazançlarına ara veren Dolar varlıklarında bir de 3,3 milyon civarına yükselen
işsizlik maaşı başvurularının yarattığı değer kaybı eklendi. İngiltere’de alınmaya devam eden tedbir önlemlerinin yanı sıra
dün İngiltere Merkez Bankası faizlerde ve varlık alım programında herhangi bir değişikliğe gitmedi. Böylece Sterlin’in
Dolar’a karşı güçlü duruşunu arttırması ile paritede 1,2250 seviyesine yönelik atak gerçekleşti. Ancak bu seviyeyi aşmakta
bir miktar zayıf kalan paritede meydana gelen dönüşleri 1,20 desteği çerçevesince takip ediyoruz. Dolar’daki geri çekilme
potansiyelinin korunmasına bağlı olarak yükselişleri öncelikli olarak 1,2250, bu seviye üzerinde ise 1,25 direnci ile takip
ediyoruz.
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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, 66,9 seviyesinde yer alıyor.
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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 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 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 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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