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A1 Capital Araştırma                               
Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum, istatistiki şekil ve bilgiler hazırlandığı tarih itibari ile mevcut piyasa koşulları ve güvenirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir ve A1 Capital Yatırım 
Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Sunulan bilgilerin doğruluğu ve bunların yatırım kararlarına uygunluğu tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına 
yönelik olarak verilmemekte olup alım satım kararını destekleyebilecek yeterli bilgiler burada bulunmayabilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi 
bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi 
beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, yorum ve bilgilerin kullanılmasından doğacak her türlü 
maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bağlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri 
ve ortakları sorumlu tutulamaz. 

 
 

 

Her  4 yılda bir , Kasım ayının ilk pazartesi gününü izleyen Salı günü yapılan ABD Başkanlık seçimleri bu yıl  3 Kasım Salı 
günü yapılacaktır.  

Seçimler de Cumhuriyetçi Parti Adayı Donald Trump ve Demokratik Parti adayı Joe Biden Başkanlık seçiminde ön plana 
çıkmaktadır.  

Başkanlık seçimi ile birlikte Temsilciler Meclisi ve Senato’da sandalye sayısı paylaşımları da takip edilecektir. 
Başkanlarının daha verimli iş yapabilmesi için Meclis ve Senato’da çoğunluk sağlaması son derece önemlidir.  

 

 

 
 

 

Başkanlık seçimi ile birlikte her eyalette farklı ağırlıklarla dağıtılmış Delegeler Kurulu (Electoral College) belirleniyor. 
Delegeler Kurulu 538 delegeden oluşmaktadır.  

Unutulmaması gereken en önemli husus en çok oyu alanın değil 270 delegeye ulaşan kişinin başkan olduğu kısmı çünkü 
ABD’de halk başkanı doğrudan kendi oylarıyla belirlemiyor.  

Seçim sonuçları Ocak ayında ABD Kongresinde onaylanır ve Başkan 20 Ocak günü görevine başlar.  

 

 

 

 

SEÇİM TARİHİ CUMHURİYETÇİ PARTİ ADAYI DEMOKRAT PARTİ ADAYI KAZANAN

1980 Ronald Reagan Jimmy Carter CUMHURİYETÇİ PARTİ

1984 Ronald Reagan Walter Mondale CUMHURİYETÇİ PARTİ

1988 George H.W Bush Michael Dukakis CUMHURİYETÇİ PARTİ

1992 George H.W. Bush Bill Clinton DEMOKRAT PARTİ

1996 Bob Dole  Bill Clinton DEMOKRAT PARTİ

2000 George W. Bush Al Gore CUMHURİYETÇİ PARTİ

2004 George W. Bush John Kerry CUMHURİYETÇİ PARTİ

2008 John McCain Barack Obama DEMOKRAT PARTİ

2012 Mitt Romney Barack Obama DEMOKRAT PARTİ

2016 Donald Trump Hillary Clinton CUMHURİYETÇİ PARTİ

2020 Donald Trump Joe Biden ????

1980-2020 (?) ABD BAŞKANLIK SEÇİM SONUÇLARI 
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Son dönemde yayınlanan anketlere baktığımızda; 

 

 
 

 

Basında yer alan son 12 saat önceki anket sonuçlarına göre Joe Biden’ın diğer başkan adayı Donald Trump’a karşı farkı 
açtığı yönünde şekillenmekte.  

 

Kaynak: Reddit / https://www.yapms.com/app/?m=40fd 
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Seçimlere yaklaşık 15 gün kaldığını düşünürsek anketlerde Biden’ın mevcut durumda ki başkan Trump’ın önünde 
olmaya devam ettiği görülüyor.  Son anketlerde Biden-Trump arasında ki oy farkının Biden lehine % 8,9 gibi oluştuğu 
izlenmekte. 

 

Kaynak: Real Clear Politics  

ANKETLER TARİH BIDEN TRUMP FARK

JTN/RMG Research* 10/8 - 10/10 51 43 BIDEN +8,0

IBD/TIPP 10/14 - 10/18 50 44 Biden +6

Economist/YouGov 10/11 - 10/13 52 42 Biden +10

The Hill/HarrisX 10/10 - 10/13 47 40 Biden +7

NPR/PBS/Marist 10/8-10/13 54 43 Biden+11

Reuters/Ipsos 10/9 - 10/13 51 41 Biden +10

Rasmussen Reports 10/07 - 10/13 50 45 Biden +5

WSJ/NBC News 10/9-10/12 53 42 Biden +11

USC Dornsife 10/5 - 10/18 54 42 Biden +12

Real Clear Politics Ortalaması 10/5-0/18 51,3 42,4 Biden +8,9

ABD GENEL SEÇİMLER ANKET SONUÇLARI
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BAŞKAN / TEMSİLCİLER MECLİSİ / SENATO VARSAYIMLARI ve SENARYOLAR 

 

BİRİNCİ SENARYO… Biden Başkan, Meclis ve Senato’da çoğunluk  Demokratlarda; MAVİ DALGA/ MADE IN AMERICA 
 

Demokratların Senato ve Temsilciler Meclisi’nde de çoğunluğu elde etmesi başkanın elini güçlendirecektir.  Başkanlık ile 
birlikte Temsilciler Meclisi ve Senato’da ki üstünlüğün demokratlara geçmesi son dönemde yabancı basında “Mavi Dalga” 
senaryosunu gündeme getirmiştir.   
 

Hükümet tarafında mali yönde genişlemeci politikalara devam edileceği beklentisi ile riskli varlıklara talebin devamı 
beklenmektedir. Genişlemeci politikanın devamı ABD Merkez Bankası’nın para politikası yaklaşımını destekleyeceğinden 
ulaşılması istenen hedeflere hem tasarruf tarafından ve işsizlik tarafında 4’üncü yıl sonunda yakalanması ve ABD’nin 
büyümesinin sürdürülebilir olması beklenmektedir.   
 

Demokrat Parti’nin başkan adayı Joe Biden’ın danışman ekibi, Ortadoğu’dan Asya’ya, Latin Amerika’dan Afrika’ya ve 
özellikle de Avrupalı müttefiklerle ilişkilerin yanı sıra terör, ticaret ve göçmen konularında ABD’nin uluslararası arenadaki 
duruşunda bir dizi değişiklik üzerinde duruyor. 
 

Joe Biden’ın 3 Kasım’daki seçimleri kazanması halinde, beklenti birkaç istisna dışında ABD’nin geleneksel müttefikleriyle 
sahip olduğu diyaloğu yeniden tesis etmesi. Amerika’nın müttefiklerine karşı tehditkar bir dil kullanan Cumhuriyetçi 
Başkan Donald Trump’ın aksine Joe Biden’ın ortak bir zemin arayışı içinde olması bekleniyor. 
 

Associated Press Ajansı’nın haberine göre, Joe Biden ve ekibi eski başkan yardımcısının seçimi kazanması halinde şu dış 
politika başlıklarında hızla harekete geçmeyi planlıyor: 
 

Çin: Biden’ın, daha küresel bir yaklaşımda bulunacağı, bazı ürünlerin kotalarını düşüreceği ve Çin’e uluslararası ticari 
kurallara göre yaptırım uygulayacağı belirtiliyor. ABD’nin donanma varlığını Asya Pasifik’te tekrar canlandırması ve 
Endonezya, Japonya, G.Kore, Avustralya ile daha sıkı ilişkiler kurması bekleniyor. Çin’in, 1 milyon Müslümana uyguladığı 
eziyete nedeniyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde kınanması da, Biden’ın gündeminde. 
 

Ortadoğu: Trump yönetiminin askıya aldığı, Filistin yönetimine ve Filistinli mültecilere yardımı yeniden başlatılması. Joe 
Biden Trump yönetiminin Kudüs’ün İsrail’in başkenti olarak tanıma kararından geri adım atıp atmayacağı konusunda 
açıklama yapmadı. Avrupa Birliği ile koordineli olarak, İran’la nükleer anlaşmaya geri dönülmesinden yana. İranlı 
komutan Süleymani’nin öldürülme şeklinin, İran’la tansiyonu yükselttiğini düşünüyor. 
 

Suriye: Maddi ve manevi olarak PKK/YPG’nin desteklenmesi gerektiğini, çok sayıda Amerikan askerinin Suriye’den 
çekilmesinin yanlış olduğunu, bunun DAEŞ’e yarar sağladığını düşünüyor. 
 

Afrika: Çin’le yeni bir rekabet sahası haline gelen Afrika kıtasında Amerika’nın profilini geliştirme çabası başlatılabilir. 
 

Asya: Japonya ve Güney Kore’deki Amerikan askeri varlığına destek verilmesine yönelik geleneksel duruşa dönülmesi. 
Biden aynı zamanda Trump’ın Kuzey Kore lideri Kim ile olan kişisel ilişkisini eleştiriyor. 
 

Latin Amerika: Trump yönetiminin iltica başvurusunda bulunan göçmenlerin duruşma tarihlerini beklerken Meksika’ya 
gönderilmelerini öngören uygulamalarının iptal edilmesi gündeme gelebilir. Biden ABD’nin güney sınırına duvar inşası 
için ayrılan bütçeyi başka yerlere yönlendireceğini söylemişti. 
 

Avrupa Birliği: İrlanda kökenli olan Biden’ın, başta Fransa olmak üzere AB ile Trump döneminde gerilen ilişkilerin 
iyileştirilmesini istiyor. 
 

Trump’ın seçim kampanyasıysa Biden’ın eski açıklamalarında sınıra yeni duvar inşasını durdurma sözü vermediğini 
savunuyor. Biden, Küba’yla Obama döneminde olduğu gibi diyaloğu yeniden tesis etmek de istiyor. 
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Ve Türkiye: 
 
Nükleer silahların İncirlik’te tutulmasına karşı, 
Türkiye’nin Suriye’de yaptığı askeri operasyonlarına karşı ve PKK/YPG’ye ihanet edildiğini düşünüyor, 
Doğu Akdeniz’de kendi müttefikleriyle ortak çalışarak, Türkiye’nin izole edilmesi gerektiğini vurguluyor, 
Dış politika ekibi Türkiye’nin S-400’den vazgeçmemesi halinde yaptırım uygulanmasından yana, 
Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesini eleştirdi, 
Sözde Ermeni soykırımını tanıyacağını açıklamıştı. 
 
Biden ve Ekonomi  
 
Demokratların Temsilciler Meclisi ve Senato’da  çoğunluğu alması birlikte ekonomiyi destekleyecek daha fazla hükümet 
harcamasının önünün açılacak.  
 
Fed’in faiz oranlarını düşük tutma çabasının yanında Fed’in daha gevşek bir mali politika izlemesi ,ABD reel getirileri ve 
dolar üzerinde aşağı yönlü bir baskı oluşturacaktır. 
 
Mavi Dalga olarak ifade edilen tahminin yeni bir ekonomik teşviki tetikleyerek , ABD Hazine tahvili faizleri üzerinde baskı 
oluşturması bekleniyor. 
 
Komşular politikası ile birlikte Biden döneminde  Yuan ve Meksika Pesosu olumlu etkilenebileceğini düşünmekteyiz.  
 
Genel beklenti Joe Biden seçildiği takdirde gelişen piyasalara sermaye akışının daha hızlı toparlanması fakat Biden’ın 
Türkiye ile ilgili olumsuz söylemleri neticesinde  Türk Lirası ve Rus Rublesinin bu gelişime katılımının çok sınırlı olması 
yönündedir.  
 
Diğer koşulların değişmediği varsayımı altında sadece ilk senaryonun bazı finansal enstrümanlara yansıma ihtimali; 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

BAZI FİNANSAL ENSTRÜMANLAR BEKLENTİLER 

DOLAR ENDEKSİ (DXY)

ABD BORSALARI

ABD 10 YILLIK TAHVİL GETİRİSİ

ONS ALTIN
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İKİNCİ SENARYO …Biden Başkan / Meclis ve Senato Çift Taraflı… 
 

Trump döneminden alışkın olduğumuz bir durum söz konusu olabilir. Böyle bir durumunda, başta mali politikalar olmak 
üzere alınacak yada alınması muhtemel kararların ötelenmesi veya sürecin uzamasına neden olabilir. 
 
Özellikle, demokrat parti üyelerinin siyasi oluşum içerisinde nasıl yer alacağı sandalye diziliminin nasıl gerçekleşeceği 
hükümetin uygulamak istediği bir çok politika açısından belirleyici olmaya devam edecektir.  
 

Virüs pandemisi ve ekonomik aktivitede salgına yönelik tahribat ile birlikte yeni belirsizliklerin gündeme taşınması ,ABD 
borsaları açısından kısa vadede olumsuz olarak algılanabilse de teşvik paketini ana belirleyici etmen olacaktır.  
 

ABD’ye fon akışlarının bir kısmının diğer gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere doğru hareket edebileceğini fakat bunun 
ABD siyasi görüşünün gölgesinde hareket edebileceğini düşünüyoruz.  
 

ABD borsaları üzerinde siyasi sürece yönelik baskıların gündeme gelmesi durumunda, kıymetli metaller içerisinde yer 
alan ve güvenli liman olma özelliği ile ön plana çıkan Ons Altın’ı, ABD tahvilini ve Euro ve Yen’i destekleyebilir. Bu 
koşullarda, Ruble ve TL’nin en az olumsuz etkilenmesi beklenebilir.  
 
Diğer koşulların değişmediği varsayımı altında sadece ikinci senaryonun bazı finansal enstrümanlara yansıma ihtimali; 
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A1 Capital Araştırma                               
Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum, istatistiki şekil ve bilgiler hazırlandığı tarih itibari ile mevcut piyasa koşulları ve güvenirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir ve A1 Capital Yatırım 
Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Sunulan bilgilerin doğruluğu ve bunların yatırım kararlarına uygunluğu tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına 
yönelik olarak verilmemekte olup alım satım kararını destekleyebilecek yeterli bilgiler burada bulunmayabilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi 
bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi 
beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, yorum ve bilgilerin kullanılmasından doğacak her türlü 
maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bağlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri 
ve ortakları sorumlu tutulamaz. 

 
 

 

 

ÜÇÜNCÜ SENARYO…Trump Başkan, Meclis ve Senato Cumhuriyetçilerde; 

 

Trump lehine elini güçlendirecek bir sonuç çıkması durumunda riskli varlıklara yönelimin artabileceğini düşünüyoruz. 
Özellikle, mali genişleme noktasında yeni teşviklerin gelebileceğini hatta bu teşviklerin büyüklüklerinin yüksek tutarda 
olabileceğini düşünüyoruz.   
 
Bu senaryonun gelişmekte olan ülkeler içerisinde, başta Rusya ve Türkiye açısında olumlu olabileceğini düşünüyoruz. 
Belki de, bu süreçten en fazla olumlu etkiyi para birimleri arasında Ruble ve TL gösterebilir.  
 
Fakat, ABD ile ikili ilişkilerine bakıldığında birlik/ülke bazında AB, Çin ve İran gibi ülkeler ile izlenen dış politikalarda yeni 
yaptırımların ya da zorlayıcı uygulamaların gündeme gelebilme ihtimalini değerlendirmemizde yer vermeye devam 
ediyoruz.  
 
Diğer koşulların değişmediği varsayımı altında sadece üçüncü senaryonun bazı finansal enstrümanlara yansıma ihtimali; 
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bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi 
beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, yorum ve bilgilerin kullanılmasından doğacak her türlü 
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ve ortakları sorumlu tutulamaz. 

 
 

 

DÖRDÜNCÜ SENARYO….Trump Başkan, Meclis ve Senato  çift taraflı… 

 

Bu senaryonun aslında Başkan adayı Biden’ın ikinci senaryosu ile benzerlik gösterebileceğini ve Trump’ın 
uygulayabileceği politikaların Biden’a göre daha tahmin edilebilir olduğunu düşünüyoruz.  
 
Siyasi kanatta yaşanabilecek belirsizlik ortamında ilk olumsuz etkinin riskli varlıklar üzerinde görülebileceği varsayımımızı 
korumaya devam ediyoruz.  
 
Son dönemde yaşanan virüs salgını dolasıyla finansal piyasalarda yatırımcı davranışlarında bozulmalar görülmeye devam 
ederken, Ülkede siyasi gelişimde fikir ayrılıkları gündeme taşıması var olan pandemi dönemiyle ile birlikte kısa vadede 
sınırlı fon çıkışlarına neden olabileceği değerlendiriyoruz.  
 
Bu durumda, ABD borsaları üzerinde baskının artabileceği, tahvil piyasasında ise talebin artabileceği ihtimalinin 
kuvvetlenebileceğini düşünüyoruz. ABD dolarının yatay seyrine devam edebileceğini, gelişmekte olan ülke para 
birimlerinden TL ve Ruble’nin bu süreçten en az olumsuzluk ile etkilenebileceğini öngörmekteyiz.  
 
Diğer koşulların değişmediği varsayımı altında sadece dördüncü senaryonun bazı finansal enstrümanlara yansıma 
ihtimali; 
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yönelik olarak verilmemekte olup alım satım kararını destekleyebilecek yeterli bilgiler burada bulunmayabilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi 
bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi 
beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, yorum ve bilgilerin kullanılmasından doğacak her türlü 
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ve ortakları sorumlu tutulamaz. 

 
 

 

 
 

ÇEKİNCE .. 

BU BİR DERLEME’DE İÇEREN ÇALIŞMADIR.  

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım 

danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel 

sunulmaktadır.  

Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. 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 raporda yer alan bilgiler A1 CAPİTAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi 

verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. 

Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu 

bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan A1 CAPİTAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 

hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.  

İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle A1 CAPİTAL  Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 

Araştırma Bölümü’ne ait olup diğer GÜLER HOLDİNG Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil 

etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.  

A1 CAPİTAL Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi 

olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle  A1 CAPİTAL Yatırım ve diğer 

grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları 

arayışında olabileceğini kabul ederler.   


