
  
 

 

ABD Başkanlık Yarışında Son Durum 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABD Başkanlık yarışı, Cumhuriyetçi Parti adayı Başkan Donald Trump ile Demokrat Parti adayı ve eski Başkan 

Yardımcısı Joe Biden arasında geçiyor. Seçim günü yaklaşırken, araştırma şirketlerinin yaptığı anketler ayrı bir 

önem kazanıyor. ABD'deki iki aşamalı seçim sistemi nedeniyle, seçimin kaderini belirleme potansiyeli bulunan bazı 

kritik eyaletlerden çıkan sonuçlar, adayların yalnızca ülke genelinde aldığı oy toplamında daha belirleyici olacak.  

 

 

Anketlerde Biden önde görünüyor. 

 

Yapılan anketler, adayların genel anlamda ne kadar desteğe sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Ancak seçimi 

kimin kazanacağını net bir şekilde tahmin etmek için yeterli değil. 

ABD'deki eyaletlerin büyük bir bölümü, Cumhuriyetçi ya da Demokrat Parti'nin kalesi konumunda. Bu da, esas 

seçim yarışının az sayıda eyalet üzerinden yaşandığı anlamına geliyor. ABD'deki iki aşamalı seçim sisteminde, 

Başkan'ı seçen Seçici Kurul'da her eyaletin nüfusuna göre delegesi bulunuyor. Bu kurulda toplam 538 delege yer 

alıyor ve en az 270 delege sayısına sahip eyaletlerde yarışı kazanan aday başkanlığı da kazanmış oluyor. Son 

duruma göre Biden’ın 232, Trump’ın 125 delege sayısına sahip olduğu görünüyor. Ama henüz net olmayan 181 

delege seçim sonucu üzerinden belirleyici olacak.   
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

         

 

 

 
TEMATİK RAPOR                           

ABD SEÇİMLERİ 
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Biden ve Trump Politikalarının Temel Konulardaki Yaklaşımları 

 

 

 

 

BIDEN POLİTİKALARI TRUMP POLİTİKALARI
Kişisel vergilerde karşıt görüş Geliri 400.000 $ 'ın üzerinde olan vergi mükellefleri 

için en yüksek bireysel vergi oranını% 37'den% 

39.6'ya çıkarılmasıyla kamu hizmetlerine kaynak 

oluşturulması (Trump yönetiminde % 39,6'dan% 37'ye 

düşürülmüştü)

Bordro ve sermaye kazancı vergilerinin düşürülmesi

Kurumlar vergisine yaklaşım
Kurumlar vergisi oranının % 21'den %28'e çıkarılması. 

(Trump yönetiminde % 21 e düşürülmüştü)

Gelir vergisinin indirilmesi ve şirketlerin 

faaliyetlerini ABD'de tutmalarını sağlamak için vergi 

teşvikleri getirilmesi

Ticaret savaşlarına destek
Çin'e karşı agresif yaptırım tedbirlerinin alınması ve 

ABD müttefiklerinin Çin'e ve ticareti suistimal eden 

diğer ülkelere  karşı birlik olunmasının sağlanması

Amerikayı koruyan ticaret anlaşmalarının yapılması

Altyapıda ortak karar
2 trilyon dolarlık temiz enerji ve altyapı fonu 

oluşturulması
Amerika'nın altyapısına yatırım yapılması

Emek yoğun işlerde güçlenme

Asgari ücretin saatlik 7.5 $ dan 15 $ a yükseltilmesi ve 

ortalama saatlik ücretin endekslenmesi

Çin'de üretim yapan Amerikan şirketlerinin ülkeye  

geri getirmesi

Göçmenliğe farklı bakış açıları  Mevcutta ABD'de bulunan izinsiz göçmenler için 

vatandaşlığa giden bir yol haritası oluşturulması ve 

ABD'ye kabul edilen mülteciler için yıllık sınırın 

125.000'e yükseltilmesi (Trump Yönetiminde kabul 

edilen göçmenler için üst sınır 18.000'e 

düşürülmüştü.)

Amerikan şirketlerinin ABD vatandaşlarını daha düşük 

maliyetli yabancı işçilerle değiştirmelerinin 

yasaklanması 

Sağlık hizmetlerinin 

genişletilmesi Bireylere kamu sağlık sigortası  satın alma 

seçeneğinin sunulması

Reçeteli ilaç fiyatlarının düşürülmesi ve  daha düşük 

sağlık hizmeti primlerinin uygulanması

Covid-19 Önlemleri Ülke çapında bir temas-takip programı oluşturulması, 

her eyalette en az 10 test merkezi kurulması ve 

herkese ücretsiz test imkanı sunulması

Aşı için yapılan çalışmaların hızlandırılması ve 10 

milyar dolarlık kaynak ayırılması

Eğitim desteği 125.000 $ dan az geliri olan ailelerin öğrencileri için 

devlet kolejlerinde ve üniversitelerinde harç 

ücretinin kaldırılması

Amerika'daki her çocuğa okul seçim hakkı sağlanması

Enerjinin geleceğine bakış Paris İklim Anlaşması'na yeniden katılınması ve 

emisyon azaltma hedeflerini artırmak için diğer 

ülkelerin bir araya getirilmesi (Trump Yönetiminde 

Paris İklim Anlaşmasından çekilinmişti)

Enerji bağımsızlığının sağlamanması için desteklerin 

sürdürülmesi

Emniyet teşkilatının Yapısı

Toplum odaklı polis teşkilatının teşvik edilmesi
Polis memurlarına yönelik saldırılar için hukuki 

cezaların artırılması



 

 

 
 

 

 

Seçim Sonuçlarından Piyasalar Nasıl Etkilenecek? 

 

Seçim sonrası senaryoları arasında;  

 Trump ve bölünmüş bir senato, 

 Biden ve bölünmüş bir senato, 

 Biden ve demokratların ağırlıkta olduğu bir senato  senaryoları var.  

 

Her bir sonucun piyasalar üzerinde etkisi farklı olurken, aslında piyasaların tepkisini ABD Senatosu’nun nasıl 

şekilleneceği belirleyecektir. 

 

Seçimlerden sonra uygulanacak politikaları piyasalar ve ürünler üzerinde ki etkileri aşağıdaki gibi beklenebilir.  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P İ Y A S A L A R Trump ve Bölünmüş Senato Biden ve Bölünmüş Senato Biden ve Demokrat Senato

Piyasalara Etki  Edecek Politikalar 

Trump Başkanlığı ve Cumhuriyetçi 

Senatoda parasal genişleme, yüksek 

tutarda mali teşvikler, uzun süre düşük 

faiz politikası anlamına gelmektedir. 

Bölünmüş bir senatoda daha ılımlı bir 

küresel ticari yaklaşım, daha düşük 

büyüme desteği, piyasalarda daha az 

dolar anlamına gelecektir. 

Biden ve Demokrat Senato piyasaları en 

tedirgin eden senaryodur. Daha az mali 

yardım, ılımlı bir ticari politika, gümrük 

vergileri sözkonusu olacaktır. 

Borsalar

Düşük faiz, bol likidite politikası  

borsaların işine yarar. Seçim sonrası 

belirsizliğin de kalkması ile borsaların 

yukarı yönlü hareket etmesi beklenebilir. 

Oncelikle belirsizlik hakim olacağı için 

borsaların kısa vadede düşmesi sonra 

topalanması beklenebilir. 

İlk etapta borsalarda bir ralli yaşanması 

muhtemeldir. Ama kurumlar vergi oranı, 

mali teşviklerin ve daha düşük tarifelerin 

orta vadede endeksleri pozitif etkilemesi 

beklenebilir. 

Dolar (DXY) -  G10 FX

Dolarda değer kazancı görülürken DXY  

endeksi yukarı yönlü hareket edebilir.

İlk etapta dolar diğer gelişmiş para 

birimleri karşısında değer kaybedebilir. 

Piyasaların olumsuz senaryo olarak 

gördüğü bu senaryoda, daha düşük mali 

teşvikler beklenenden daha düşük 

büyümeyi beraberinde getireceği için   

doların değer kaybı sert olabilir.

Türkiye'nin de İçinde Olduğu 

Gelişmekte Olan Ülke Piyasaları

Uzun süre düşük faiz politikası devam 

edecek, bu gelişmekte olan ülke 

piyasalarına olumlu etki edecektir. Mali 

yardımlar ve parasal genişleme risk 

iştahını artıracaktır.

Gelişmekte olan piyasalar riske daha 

duyarlı olacaktır. 

Gelişmekte olan piyasalarda daha fazla 

olumsuz rüzgara neden olması, sabit 

getirili kıymetlerde düşüş yaşanması 

beklenebilir.

Emtia-Altın

Altın, doların değer kazancı ve artan risk 

iştahı  ile  düşüş yaşayabilir. 

Belirsizlik  ilk etapta  güvenli liman 

arayışını artırabilir. 

Risk iştahının azalması ve güvenli liman 

arayışı  altın fiyatlarında yükselişe neden 

olabilir.



 

 

 

 

 

 

ABD’de Başkanlık Seçim Sonuçları ne zaman belli olacak? 

 

ABD'de 3 Kasım'da son bulacak başkanlık seçimleri yaklaşırken, birçok eyalette başlayan erken oy kullanma 

sürecinde şu ana dek 56 milyondan fazla kişinin oy kullandığı bildirildi.  

 

Koronavirüs salgını nedeniyle ABD'deki çoğu seçmen sandıklara giderek oy kullanmaktansa posta yoluyla oy 

kullanmayı tercih ediyor. Posta yoluyla kullanılan oyların sayısı ise 38 milyonu geçmiş durumda. 3 Kasım’a kadar 

80 milyon kişinin posta yoluyla oyunu kullanması bekleniyor. Bu, 2016 yılındaki seçimlerde posta yoluyla kullanılan 

oyların iki katı civarında. 

 

Seçimlerde posta yolu ile kullanılan oyların çok olması seçim sonuçlarının geç açıklanabileceği ihtimalini doğuruyor. 

2016’da ki seçimde posta ile kullanılan oyların %1’e yakınının geç ulaştığı ve imzasız olduğu gerekçesiyle 

reddedilmişti. Bu seçimlerde ise bu durumun çok daha büyük sorun yaratabileceği düşünülüyor. Sonuçların çok 

yakın olması durumunda posta yoluyla kullanılan milyonlarca oy tartışmalı hale gelebilir ve geçersiz sayılabilir. 

Eğer oy sayım işlemleri yeniden yapılma gibi ihtimal doğarsa yeni başkanı öğrenmemiz zaman alabilir.  

 

Demokrat Parti, sandığa gitmeyen gençler ile salgından en çok etkilenen yaşlıların katılımını artırmak için bu 

yöntemi doğru buluyor ve destekliyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ise, herkese oy pusulası 

gönderilmesi durumunda seçime hile karışacağını düşünüyor ve Demokratların güçlü olduğu eyaletlerde, 

Cumhuriyetçi oyların kaybolabileceğini savunuyor. Gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz.  

 

Seçim sonrası süreç 2000 seçimleri gibi olur mu? 

 

Trump ve Biden arasındaki seçim süreci 2000 yılında gerçekleşen Al Gore ile George W. Bush arasındaki seçim 

sürecine benzemektedir.  Bu seçim, tarihin en karmaşık ve sonucu en uzun sürede belirlenen seçim olmuştur. 

Florida’da kıl payı kaybeden Al Gore, oyların yeniden sayılmasını istemiş, konu Anayasa Mahkemesi’ne taşınmıştır. 

Anayasa Mahkemesi beşe dört oyla tarihin en tartışmalı kararlarından birini vererek yeniden sayımı durdurarak 

Bush’u başkan ilan etmiştir. Seçim sürecinin uzun sürmesi bu süre zarfında yaşanan belirsizlikler piyasalara 

olumsuz yansımıştı. Bu seçimlerde böyle bir durum yaşanması halinde Trump da daha önce yaptığı açıklamalarda 

Anayasa Mahkemesi’ne gidebileceğini söylemişti.  

 

ABD’de 2000 yılında Kasım ayındaki seçime kadar dolar endeksi %13 yükselerek 108 seviyelerine gelmişti. 

Seçimler sonrası yaşanan belirsizlik sonucu dolar endeksi 4 ay boyunca yükseliş yönünde yaptığı ralliyi 1 ayda 

geri vererek %10’a yakın düşüşle yeniden 108 seviyelerine kadar gerilemişti.  

Seçim öncesinde doların yükselmesi döneminde altın da  %10 değer kaybederek 260 dolar seviyesine gerilemiş, 

seçim sonuçlarının netleştiği 12 Aralık’a kadar yaşanan belirsizliğin risk iştahını azaltmasıyla yaklaşık %5 değer 

kazanarak 260 seviyelerinden 275 seviyelerine yükselmişti.  

 

ABD’de Borsalarında 1998 yılında ralliye başlayan S&P seçim öncesine kadar yaklaşık %70’lik yükseliş ile 1550 

seviyelerine gelmişti. 2000 yılı Nisan ayında 1550 civarında en yüksek seviyesine ulaşan endeks seçimin 

yaklaşmasıyla gerilemeye başlamış, seçimler sonuçlanana kadar %17’lik düşüşle 1270 seviyelerine gerilemişti.  

Seçimlere yaklaşırken 2000 yılı seçim öncesi piyasa hareketlerine benzer dalgalanma görmekteyiz.  

 

 

 

Temmuz ayında yayınladığımız Amerikan Seçimleri konulu Tematik Rapor’a ulaşabilirsiniz.  

https://www.turkishbank.com/tbtuploads/2020/10/Tematik-Rapor-ABD-Secimleri-ve-Piyasalar-28.07.2020.pdf


 

 

YASAL ÇEKİNCE 

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 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. 

 
Burada yer alan bilgiler Turkish Bank A.Ş. Ve Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.. tarafından genel bilgilendirme 

amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım Danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul 

etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. 

Burada yer alan yorum ve tavsiyeler yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmakta olup, 

herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali 

durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere 

dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Hiçbir şekilde yönlendirici 

nitelikte olmayan bu içerik, genel anlamda bilgi vermeyi amaçlamakta olup; bu içeriğin, müşterilerin ve diğer 

yatırımcıların alım satım kararlarını destekleyebilecek yeterli bilgileri kapsamayabileceği dikkate alınmalıdır. Bu 

sayfalarda yer alan çeşitli bilgi ve görüşlere dayanılarak yapılacak ileriye dönük yatırımlar ve ticari işlemlerin 

sonuçlarından ya da ortaya çıkabilecek zararlardan Turkish Bank A.Ş. ve Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 

sorumlu tutulamaz. 

 
Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin 

değiştirilebilir. Tüm veriler, Turkish Bank A.Ş. Ve Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir 

olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan 

Turkish Bank A.Ş. Ve Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




