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ABD’deki Gelişmeler
 ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında süren iki günlük zirve anlaşma sağlanamadan sona
erdi. Kuzey Kore'nin, ABD liderliğindeki yaptırımların kaldırılmasını talep etmesi karşılıksız kalsa da Kuzey Kore’nin
nükleer veya roket denemesinde bulunmayacağına ilişkin söz verdiği görülüyor. Ayrıca ikili tarafından görüşmelerin
olumlu olduğuna ve ilişkileri bu şekilde sürdürmek istediklerine ilişkin açıklama geldi.
 ABD ekonomisi 2018 yılının son çeyreğinde beklenti yüzde 2,2 iken yüzde 2,6 oranında büyüme gerçekleştirdi. Ancak
bu rakam, geçen yılın ikinci ve üçüncü çeyreğinde kaydedilen büyümenin altında kaldı. Dördüncü çeyrek rakamları ile
reel GSYİH'nin 2018'de yüzde 2,9, 2017'de yüzde 2,2 ve 2017'nin dördüncü çeyreğinden 2018'in dördüncü çeyreğine
kadar yüzde 3,1 oranında büyümeye işaret ettiği görülüyor.
 Çin'den gelen imalat verilerinin Şubat ayında daralmaya işaret etmesi ile S&P500 endeksi Perşembe günü yüzde 0,3
oranında değer kaybetti. Dow Jones ve Nasdaq endeksinde ise kayıplar yüzde 0,3 seviyesine ulaştı.
 ABD vadelileri ise bugün yüzde 0,5'in üzerinde alıcılı seyrediyor.
 ABD 10 yıllık tahvil faizleri iki baz puan artarak yüzde 2,71 seviyesine yükseldi.
 Dolar Endeksi yüzde 0,1 artarak 96,22 seviyesine yükseldi.
 ABD’de 23 Şubat tarihinde sona eren hafta için yapılan ölçüme göre işsizlik maaşı başvuruları 8 bin kişi artarak 225
bin seviyesine ulaştı.
Hisse Senetleri Görünümü
 Tesla, 35 bin dolarlık Model 3’ün lansmanına ilişkin şirket satışlarının yalnızca internet üzerinden gerçekleştiğini
doğruladı ve artık yaklaşık 1 dakikada telefon aracılığı ile Tesla satın alınabileceğini, bu özelliğin yakında tüm dünyaya
yayılacağına ilişkin açıklamada bulundu. Tesla’ya ilişkin bu gelişmeler sonrasında şirket günü yüzde 1,6 artıda kapadı.
 Southwest Airlines, bakım sorunlarını bildirmemekle suçlanırken, sözleşme müzakerelerinde avantaj sağlamak
amacıyla uçaklarını hizmet dışı bıraktı. FlightAware.com’a göre şirket Perşembe günü 117 uçuş iptal etti. Bu gelişmeye
rağmen Southwest Airlines günü yüzde 4’ün üzerinde bir artışla kapattı.
 Booking Holdings, tahminlerin oldukça üzerinde 22,49 $ hisse başı kar açıklarken, şirket gelirleri beklentilerin altında
kaldı. Ayrıca şirket yılın geri kalanı için de gelir beklentilerini aşağı yönlü revize etti. Bu gelişme sonrasında şirket
hissesinin günü yaklaşık yüzde 11 ekside bitirdiğini görüyoruz.
 HP Inc, açıklamış olduğu mali raporlarında gelir beklentisini aşamazken, satış rakamında tahminlerin altında kaldı.
Şirket hayal kırıklığı yaratan finansal raporları sonrasında günü yüzde 17’nin üzerinde değer kaybı ile sonlandırdı.
 Finansal raporlarındaki olumlu görünüm sonrasında günün değer kazananları arasında ise yüzde 4,6’lık artışla
Anheuser-Busch InBev ve yüzde 7 artışla Monster Beverage yer aldı.
G10’daki Gelişmeler
 Almanya İmalat PMI rakamı Şubat ayında 47,6 ile beklentilere paralel gerçekleşti.
 Almanya İşsizlik Oranı ise Şubat ayında yüzde 5,0 artış ile bir önceki aya göre değişim göstermedi.
 İngiltere Şubat ayı İmalat PMI rakamı ise 52,0 ile bir önceki ay verisine göre ivme kaybetti.
 Euro Bölgesi Şubat ayı tüketici fiyat endeksi ise yüzde 1,5 ile beklentiler dahilinde artış gösterdi.
Asya’daki Gelişmeler
 Japonya Şubat ayı tüketici fiyat endeksi yüzde 0,6 ile bir önceki aya oranla yukarı yönlü ivmelenme kaydetti.
 Japonya işsizlik oranı Ocak ayında yüzde 2,5 oranında bir önceki aya oranla artış gösterdi.
 Çin Caixin İmalat PMI rakamı Şubat ayında 49,9 ile tahminlerin üzerinde gerçekleşti.
 Çin hala zayıflık belirtileri göstermeye devam ederken, Asya piyasalarında alıcılı seyir dikkat çekiyor.
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ABD ISM İmalat PMI

USD
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WTI, Brent
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Baker Hughes Sondaj Kule Sayısı
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Önceki

Değişim
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Aralık
Şubat
Şubat
Şubat

0,2%

0,1%

**

53,7

53,7

55,5

56,6

95,7

95,5

Aylık
Aylık
Aylık
Aylık
Haftalık

853

**
***
**
**

ABD Borsalarında Bugün Açıklanacak Bilançolar
Şirket Adı

Sembol

Piyasa Değeri

Tarih

Saati

Beklenti*

58.com Inc
Axa Equitable Holdings Inc

WUBA
EQH

10 Milyar $
10 Milyar $

01.03.2019
01.03.2019

Piyasa açılmadan önce
-

0.71
0.89

HAFTALIK HİSSE ÖNERİLERİ
Finansal Enstrüman

Ortalama
Piyasa Değeri Alım Fiyat Aralığı Öneri Kar-Al Zarar-Kes
İşlem Hacmi

Ortalama F/K

F/K

P/DD

COCA-COLA EUROPEAN P. (CCEP)

17.1

27.5

2.8

1343701

22 Milyar $

46.20-47.20

AL

53.00

44.45

CUBESMART (CUBE)

17.1

35.5

3.3

1436932

5 Milyar $

29.50-30.40

AL

36.00

28.00

BROWN-FORMAN CORP (BF B)

17.1

31.3

15.5

1336219

23 Milyar $

47.50-49.00

AL

56.00

46.00

*Hisse önerileri 26 Şubat – 04 Mart tarih aralığına yönelik oluşturulmuştur. Hisselerin son durumuna ilişkin bilgilendirme
günlük olarak yapılacaktır.
COCA-COLA EUROPEAN P. (CCEP): Coca-Cola European Partners plc, alkolsüz içecek üretimi gerçekleştirmektedir. Şirket
su, meyve suyu, enerji içeceği ve diğer ürünlerin üretimini sağlar. Şirket 15 Mart 2018 itibariyle, Batı Avrupa genelinde
Andorra, Belçika, Fransa, Almanya, İngiltere, İzlanda, Lüksemburg, Monako, Hollanda, Norveç, Portekiz, İspanya ve İsveç
dahil olmak üzere yaklaşık 300 milyon tüketiciye hizmet vermektedir. Şirket 1986 yılında kurulmuştur ve merkezi
İngiltere'nin Uxbridge şehrinde yer almaktadır.
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CUBESMART (CUBE): CubeSmart, kendi kendini yöneten bir gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketidir. Şirket kendi kendine
depolama özelliği ile konut ve ticari müşteriler için uygun fiyatlı, kolay erişilebilir ve güvenli depolama alanı sunmak için
tasarlanmıştır. 2018 yılında CubeSmart, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki self-storage özelliklerinin ilk üç sahibi olan
operatöründen biridir. Şirketin merkezi Malvern, Pensilvanya’da yer almaktadır.
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BROWN-FORMAN CORP (BF B): Brown-Forman Corporation dünya çapında çeşitli alkollü içecekler üzerinde üretim
sağlamaktadır. Şirket alkollü içkiler, şaraplar, kokteyller, viskiler, votkalar, tekilalar, şampanyalar, brendi ve likörler üzerine
üretim yapar. Şirket, ürünlerini öncelikle Jack Daniel's, Gentleman Jack, Woodford Reserve, Korbel, Finlandiya, El Jimador,
Herradura, Sonoma-Cutrer, Kanadalı Mist, GlenDronach, BenRiach, Glenglassaugh, Chambord, Old Forester, Early Times,
Pepe Lopez, Antiguo, Slane Irish ve Coopers Craft markaları altında sunmaktadır. Şirket 1870 yılında kurulmuştur ve
merkezi Louisville, Kentucky'de bulunmaktadır.

*Yukarıdaki hisse senetleri önerisinde, piyasa değeri 5 milyar dolar üzerindeki şirketler seçilerek teknik indikatörler aracılığı
ile analiz yapılmıştır. Sektör F/K oranı hesaplamasında ise S&P500 Endeksi sektör F/K ortalaması baz alınmıştır.
EURUSD
ABD ekonomisinin dördüncü çeyrekte beklentilerin üzerinde büyüme gerçekleştirmesi ile dün EURUSD paritesinde 1,1370
seviyesine varan geri çekilme yaşandı. Bugün Euro Bölgesi tüketici fiyat endeksinde meydana gelen sınırlı ivmelenme ile
paritenin toparlanma hareketi gerçekleştirdiği görülüyor. Paritede 1,1350 seviyesi altı kapanışlar düşüşlerin devamı
açısından önem arz ediyor. Almanya ekonomisine baktığımızda ise imalat PMI rakamında korunan 50,0 seviyesi altı
görünümün ekonomik aktivitelerde meydana gelen zayıflamaya işaret ettiği görülüyor. EURUSD paritesinde Dolar
varlıklarındaki meydana gelen primlenme ile yaşanan baskının devam etmesi durumunda 1,1350-1,1300 destek bölgesi
önemli bir hareket noktası olarak takip edilebilir. Ancak paritenin yükselişlerine hız kazandırması açısından ise 1,1415
direnci üzeri kapanışları izliyoruz.
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AMERİKAN TİPİ HAM PETROL (WTI): Dün ham petrol fiyatları yüzde 0,5 artışla 57,22 milyar dolar seviyesine yükseldi.
Haftalık açıklanan stok verileri ham petrol fiyatlarında yükselişleri desteklerken, Çin ekonomisinde zayıflamaya işaret eden
verilerin açıklanması ile yukarı yönlü eğilimin bir miktar baskılandığını görüyoruz. ABD ekonomisinin dördüncü çeyrekte
büyüme gerçekleştirmesi ile değer kazanan Dolar varlıklarının emtia yükselişlerini sınırladığı söylenebilir. Diğer bir
olumsuz açıklama ise ABD enerji bakanının OPEC tasarısının uzun vadede yüksek petrol fiyatlarına neden olacağı yönünde
geldi. Bu gelişmeler emtiadaki yukarı yönlü potansiyeli baskılasa da yükselişlerin 57,50 seviyesi üzerine taşındığını
görüyoruz. Yukarı yönlü potansiyelin 60,00 dolar direnci ile artarak devam ettiğini görebiliriz.
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ALTIN
Çin’den gelen zayıf verilerin akabinde piyasalarda azalan risk iştahı ile beraber ABD büyüme rakamı beklentilerin üzerinde
yüzde 2,6 oranında büyüme gerçekleştirdi. Bu veri sonrasında Dolar varlıklarında meydana gelen değerlenme ile Altın
fiyatlarında geri çekilme hareketi hız kazandı. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin tekrardan yüzde 2,71 seviyesine yükselmesi
ile Altın fiyatlarının 1310 seviyesi altına sarkma gerçekleştirdiği görülüyor. Diğer taraftan bu sabah açıklanan Caixin İmalat
PMI rakamının ise beklentilerin üzerinde arttığını görüyoruz. Altın fiyatlarında devam eden aşağı yönlü baskısının 1300
destek seviyesi altı kapanışlarla artarak devam ettiğini görebiliriz. Ancak güçlü bir destek konumunda olan bu seviyeden
meydana gelen dönüşlerde 1320 direncini izliyoruz.

GBPUSD
AB Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, İrlanda sınır konusunda değişikliğe gitmeyeceklerine ilişkin açıklama
gerçekleştirdi. Brexit anlaşmasına ilişkin çok az zamanın kaldığını belirten Barnier, kararın artık verilmesi gerektiğine
yönelik uyarıda bulundu. Tüm bu gelişmeler parite yükselişlerini baskılamaya devam ediyor. Diğer taraftan ABD, İngiltere
ile ticaret anlaşmasında tarife ve tarife dışı engelleri azaltmayı hedeflediğini açıkladı. Bugün İngiltere’de açıklanan İmalat
PMI rakamının ise beklentilere paralel geldiğini görüyoruz. Ayrıca güçlü Dolar’ın etkisi ile geri çekilen paritede 1,32 desteği
ile aşağı yönlü potansiyel artabilir. Bu seviyenin altında ise 1,3150 desteğini öncelikli olarak izliyoruz.
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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

Piyasalarda risk iştahının nispeten korunması ile VIX endeksi 14,42 seviyesinde varan düşüş gerçekleştirdi.
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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 mesajda 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 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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