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ABD’deki Gelişmeler
 Çin'in ortaya çıkan ancak dünyanın birçok ülkesine yayılan korona virüsün dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 723
bin kişiyi aşarken, ölenlerin sayısı 33 bin 993 kişiyi seviyesine ulaştı.
 Korona virüs salgınına yönelik endişeler bir tarafta korunmaya devam ederken, dünya genelinde merkez
bankalarından gelen teşvik paketlerine rağmen korona virüs salgınının ekonomiler üzerinde yaratacağı olumsuz
etkinin önüne geçilememesi ile endeksler haftayı oldukça satıcılı tamamladı.
 Böylece S&P500 endeksi haftayı
yüzde 3,4 oranında
değer kaybı ile sonlandırırken, Dow Jones endeksi yüzde 4,1’lik
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bir oranda kayıp yaşadı. Nasdaq endeksinde ise kayıplar yüzde 3,8 seviyesine ulaştı.
 Enerji sektöründe kayıplar yüzde 6,9 seviyesine ulaşırken, bilgi teknolojisi sektörü yüzde 4,6 kayıpla günün zayıf
performans gösteren sektörleri arasında yer aldı. Kamu hizmetleri sektörü ise yüzde 0,5 artışla diğer sektörlere
nazaran pozitif bir görüntü içerisinde yer aldı.
 Çin ve İtalya sonrasında en çok can kaybına uğrayan ülkenin ABD olması ve vakalardaki artışın hız kazanması
piyasalardaki risk iştahının zayıf seyretmesine yol açıyor.
 ABD Başkanı Donald Trump, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında hazırlanan 2,2 trilyon dolarlık ekonomik
teşvik paketini onayladığını açıkladı.
 ABD’de İmalat ve Hizmet PMI rakamları tarihi düşüş kaydederken, ABD’de toplu işten çıkarmalarla birlikte işsizlik
maaşı başvurularında meydana gelen artış rekor seviyeye ulaştı.
 ABD’de Şubat ayı kişisel harcamalar yüzde 0,2 ile beklentilere paralel oranda arttı. PCE Fiyat Endeksi ise yüzde 0,1’lik
bir oranda artış sağlarken, gıda ve enerjiyi hariç tutan çekirdek PCE beklendiği gibi yüzde 0,2 oranında arttı.
 Michigan Üniversitesi Tüketici Endeksi ise Mart ayında 89,1 ile bir önceki aya oranla daralma kaydederek korona
virüsün etkisi karşısında hızla kötüleşen tüketici algısına işaret etti. Rapora göre Mart ayındaki 11,9 puanlık düşüşün
yarım yüzyıldaki dördüncü en büyük aylık düşüş olduğuna dikkat çekildi.
 ABD 2 yıllık tahvil faizleri 3 baz puan düşüşle yüzde 0,2 seviyesine gerilerken, 10 yıllık tahvil faizleri ise 6 baz puan
düşüşle yüzde 0,75 seviyesine geri çekildi.
 Dolar endeksi ise açıklanan makroekonomik verilerin korona virüs salgınının olumsuz etkisini hissettirmesi sonrasında
yüzde 1,0 düşüşle 98,36 seviyesine geriledi.
Hisse Senetleri Görünümü
 ABD Başkanı Donald Trump, korona virüse yakalanan hastaların tedavisinde kullanılan vantilatörlerin üretimi
konusunda anlaşmazlığa düştüğü General Motors'a karşı, kendisine özel sektörün üretimini yönlendirme hakkı veren
"Savunma Üretim Yasası"nı devreye soktuğunu açıkladı.
 CNN International'da yer alan habere göre, korona virüs salgının ekonomik etkileri ile mücadele için Google 800
milyon dolar ayırdığını duyurdu. Bu miktarın ayrıca virüsün yayılmasıyla mücadele konusunda bilgi sağlamasına
yardımcı olmak amacı ile 250 milyon dolarlık reklam hibesi de içerdiği belirtildi.
 United Airlines ve Delta Airlines yardım paketinde belirtildiği gibi ABD'li işçilerin ücretlerini 30 Eylül'e kadar
kesmeyeceklerini açıkladı. Ancak havayolları, seyahatlerdeki toparlanmanın ve talebin gelecek yıla kadar baskı altında
kalabileceğini düşündüğünü açıkladı.
 Diğer taraftan ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin Boeing’in yaşamış olduğu dar boğaza ilişkin şu anda hükümetin bir
yardım planı olmadığını açıklaması sonrasında şirket hissesi yüzde 10’a varan oranda değer kaybına uğradı.
 Procter & Gamble hisselerine ilişkin ise Stifel tarafından beklentilerin yukarı yönlü revize edildiğinin açıklanması
sonrasında şirket günü yüzde 2,6 oranında değer kazanımı ile sonlandırdı.
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Hisse Senetleri Görünümü
 Lululemon üç aylık finansallarında beklentilerin üzerinde bir kazanç bildirmesine rağmen endekslerin genelinde
oluşan satış baskısı ile şirket günü yüzde 6,0 oranında değer kaybı ile sonlandırdı.
 Korona virüs salgını ile ulaşım sektöründe ciddi tahribat oluşurken, ayrıca seyahatlerin durdurulması ile Booking.com
gibi konaklama sitelerinde iptal edilen rezervasyonların Booking hisselerinde yüzde 10’u aşan oranda değer kaybına
yol açtığı görülüyor.
GOÜ’deki Gelişmeler
 Kolombiya merkez bankası(CBC), dün gerçekleştirmiş olduğu para politikası toplantısında gösterge faiz oranını 50 baz
puan indirerek yüzde 3,75 seviyesine çekti. Ayrıca banka 1 milyar dolara kadar ek likidite önlemleri alacaklarını
duyurdu.
G10’daki Gelişmeler
 Euro Bölgesi’nde ise Mart ayı sanayi güveni eksi 10,8 ile beklentilerden bir miktar iyi geldi.
 ECB’den gelen ekonomiyi destekleyici hamlelere rağmen korona virüs salgını vakasında meydana gelen artışın
yavaşlamaması ile Avrupa piyasaları da haftayı değer kaybı ile tamamladı.
Asya’daki Gelişmeler
 Çin Merkez Bankası (PBOC), faiz oranını yüzde 2,4'ten yüzde 2,2'ye indirirken, bankacılık sistemine 7 günlük ters repo
yoluyla 50 milyar yuan (7,1 milyar USD) enjekte edeceğini duyurdu.
 Çin Merkez Bankası’nın likidite yönünden piyasaları desteklemesinin ardından Japonya hükümetin "benzeri
görülmemiş" teşvikler getireceğini açıkladı. Böylece Asya piyasaları yeni haftaya negatif başladı.
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EURUSD
Korona virüs salgınının ekonomiler üzerinde etkisi geçtiğimiz hafta ABD’de imalat ve hizmet PMI rakamlarında yaşanan
kayda değer daralma sonrasında hissedilmeye başlandı. Ayrıca işsizlik maaşı başvurularında yaşanan rekor yükselişin de
Dolar tarafında tansiyonu arttırdığını gördük. Böylece yüzde 4 yükselişle 1,1130 seviysi üzerini test eden paritenin yeni
haftaya 1,1050 seviyesi üzerinde dengelenerek başladığı görülüyor. Doların 103,00 seviyesi ile son bir yılın en yüksek
seviyelerinden yaşadığı dönüşle geri çekilmelerine 1,1050 desteği çerçevesince hız kazandırması beklenebilir. Paritedeki
alım potansiyelinin tetiklenmesini ise 1,11 direnci üzeri kapanışlarla takip ediyoruz. Özellikle bu seviye üzeri görünüm
paritede 1,1150 ve 1,1200 dirençlerine yönelik atakları beraberinde getirebilir.
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AMERİKAN TİPİ HAM PETROL (WTI): Ham petrol fiyatları yüzde 4,2 oranında değer kaybederek 21,95 ile tarihi düşük
seviyelere geri çekildi. OPEC ülkelerinin üretim sıkıntısı konusunda anlaşmazlıklarını sürdürmesi ve küresel ölçekte tehdit
oluşturan korona virüs salgını etkisi ile petrol talebinin negatif yönde etkileneceği beklentisi ham petrol fiyatlarında satış
baskısı yaratmaya devam ediyor. ABD'de açıklanan petrol sondaj kulesi sayısının da bu hafta 40 adet azalmış olmasının
emtia fiyatlamaları üzerinde etkisi hissedilmedi. Özellikle emtiada oluşan 20,0 $ altı fiyatlamalar piyasalardaki tedirginliğin
artmasına yol açarken, ham petrolün bu seviye altı kapanışlarında 19,50 desteği ile düşüşlerine hız kazandırması
beklenebilir. Aksi senaryoda toparlanmaların ise 22,50 direnci ile hız kazanması beklenebilir.
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ALTIN
ABD’de açıklanan zayıf imalat ve hizmet PMI rakamı sonrasında Dolar varlıkları üzerinde oluşan hafif geri çekilme Altın
fiyatlarında 1645 seviyesine yönelik ataklar oluşmuştu. Ayrıca bu sabah ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yüzde 0,75
seviyesine varan geri çekilmenin de Altın fiyatlarındaki yükseliş açısından pozitif olduğu söylenebilir. Diğer taraftan
koronavirüs salgını ile ilgili olarak piyasalardaki tedirginlik sürerken, ABD’de artış gösteren vaka sayısının ülkeyi ilk sıraya
taşıdığı görülmekte. Özellikle korona virüs kaynaklı ekonomilerde oluşan tahribatın hissedilmeye başlanması piyasalardaki
risk iştahını zayıflatmaya devam ediyor. Böylece yeni haftaya 1620 seviyesi üzerinde başlayan değerli metalin
yükselişlerine 1650 ve 1675 direnç seviyeleri ile hız kazandırması beklenebilir.

GBPUSD
Haftanın son işlem gününde beklentilerin üzerinde daralma gösteren ABD imalat ve hizmet PMI verisi sonrasında Dolar
varlıkları üzerinde oluşan değer kaybı paritede 1,25 seviyesine yönelik atakları beraberinde getirmişti. İngiltere Başbakanı
Boris Johnson’ın korona virüs testi pozitif çıkarken, başkan bu durumun iyiye gitmekten çok kötüleşeceğini belirtmesi
piyasaların dikkatini çekti. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch ise İngiltere'nin kredi notunu "AA"
seviyesinden "AA-" seviyesine düşürerek görünümünü "negatif" olarak belirledi. Bu gelişme sonrasında Sterlin tarafında
oluşan tansiyon ile GBPUSD paritesinin 1,25 seviyesinden dönüş gerçekleştirme çabası içerisine girdiği görülüyor. Paritede
fiyatların 1,2250 seviyesi altını test etmesi durumunda düşüşlerin 1,20 desteğine dek sürmesi beklenebilir.
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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

Korona virüs salgınının ekonomik veriler üzerinde etkisinin hissedilmesi ile VIX endeksi, 65,1 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 iletmekten 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. tarafından 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 terc ihlerinize 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, alınması ndan,
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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