YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ
T

02.01.2020

ABD’deki Gelişmeler
 ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin'le ticaret anlaşmasının birinci aşamasının 15 Ocak tarihinde Beyaz Saray'da
imzalanacağını açıklaması sonrasında piyasalar yılbaşı tatilinden risk iştahı yüksek bir şekilde çıktı. Trump ayrıca
anlaşma imzalanır imzalanmaz ikinci aşama anlaşması için Çin’e gideceğini açıkladı.
 Ticaret görüşmeleri iyimserliği ile S&P500 endeksi yüzde 0,3 oranında değer kazandı. Endeksin 2019 yılı genelinde
kazançları yüzde 28,9 seviyesine ulaştı.
 Dow Jones ve Nasdaq endeksi
ise yılbaşı tatili
öncesi seansında yüzde 0,3’lük bir oranda değer kazancı elde etti. Dow
BUGÜNÜN
GÜNDEMİ
Jones endeksi 2019 yılının tamamında yüzde 22,3 oranında değer kazanırken, Nasdaq endeksi yüzde 35,2 ile en çok
değer kazanan endeks olarak adını ilk sıraya yazdırdı.
 S&P500 endeksi içerisinde 11 sektörün tamamı günü pozitif bölgede tamamlarken, temel maddeler sektörü yüzde
0,8, enerji sektörü yüzde 0,7 ve emlak sektörü yüzde 0,6 ile günün çok değer kazanan sektörleri arasında yer aldı.
 ABD 10 yıllık tahvil faizleri iki baz puan artışla yüzde 1,92 seviyesine yükseldi.
 Dolar endeksi ise yüzde 0,3’lük bir düşüşle 96,50 seviyesine geriledi.
 ABD’de Aralık ayı Conference Board tüketici güven endeksi 126,5 ile bir önceki aya oranla aşağı yönlü ivmelendi.
Hisse Senetleri Görünümü
 Apple hisselerinin yıllık kazancı yüzde 86,1 ile kayda değer bir orana işaret ederken, şirket seans kapanışını ise yüzde
0,7 artıda yaptı.
 Benchmark Company’e ait piyasa analisti Ruben Roy, Nvidia hisselerine ilişkin fiyat hedefini 240 $ 'dan 275 $' a
yükselttiğini açıklaması sonrasında şirket hissesinde yüzde 1,3 oranında değer kazanımı meydana geldi. Nvidia 2019
yılında yüzde 75 oranında artış yakalarken, şirketin üçüncü çeyrek finansallarında gelirleri yüzde 5 oranında gerileme
kaydetmişti.
 Meritor hisseleri ise 6 Ocak tarihinde S&P SmallCap 600 endeksine katılacağını açıkladı. Şirket bu gelişme sonrasında
günü yüzde 12,3 oranında değer kazanımı ile sonlandırdı.
 Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi Corp, önümüzdeki beş yıl içinde yapay zeka ve beşinci nesil internet teknolojilerine
7,18 milyar $ oranında yatırım yapacağını açıkladı.
 Shanghai merkezli otomobil üreticisi Aiways, tam elektrikli yeni SUV U5 modelinin seri üretimine ve ülke içinde
teslimatına başladığını açıkladı. Nisan 2020'de şirketin Avrupa ülkelerine de satışının başlayacağı açıklandı.
G10’daki Gelişmeler
 Almanya’da Aralık ayı İmalat PMI rakamı 0,4 puan azalarak 43,7 ile tahminlerin altında kaldı.
 Euro Bölgesi Aralık ayı İmalat PMI rakamı ise 46,3 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşse de veri baz seviye olan
50,0’nin altında kalmaya devam ediyor.
 İngiltere Aralık ayı İmalat PMI rakamı ise 47,6 beklentinin bir miktar altında 47,5 seviyesinde gerçekleşti.
Asya’daki Gelişmeler
 Çin Merkez Bankası, 50 baz puan düşüşle zorunlu karşılık oranlarını yüzde 12,5 seviyesine indirdi. 6 Ocak tarihinden
itibaren geçerli olacak bu hamlenin akabinde banka yavaşlayan ekonomiyi canlandırmak için 114,91 milyar dolar
civarında likidite yaratacağını açıkladı. Çin'den gelen bu genişleyici politika adımlarının da desteği ile Asya piyasaları
yılın ilk işlem gününde oldukça alıcılı bir seyir içerisinde yer alıyor.
 Çin Caixin İmalat PMI rakamı 51,5 ile Aralık ayında beklentilerin altında kaldı.
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INTERACTIVE BROKERS GROUP (IBKR)

17.1

29.4

2.9

495039

19 Milyar $

46.00-49.00

AL

63.00

42.00

ENI S.p.A (E)

17.1

8.3

1.0

270526

56 Milyar $

30.20-31.20
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39.00

28.00

ITAU UNIBANCO HOLDING (ITUB)

17.1

13.8

2.5

18419653

80 Milyar $

8.60-9.20

AL

13.00

7.30

*Hisse önerileri 23 - 02 Ocak tarih aralığına yönelik oluşturulmuştur. Hisselerin son durumuna ilişkin bilgilendirme günlük
olarak yapılacaktır.
INTERACTIVE BROKERS GROUP (IBKR): Interactive Brokers Group Inc., dünya çapında elektronik bir ortamda işlem
yapılmasına olanak sağlayan bir işlem platformudur. Platform içerisinde menkul kıymetler, vadeli işlemler, döviz
enstrümanları, bonolar ve yatırım fonları üzerinde işlem gerçekleştirilebilir. Şirket, riskten korunma amaçlı yatırım
fonlarını, kayıtlı yatırım danışmanlarını, işbirliği içerisinde olduğu aracı kurumları ve bireysel yatırımcıları gözaltında tutar.
Ayrıca, şirket elektronik icra ve takas hizmetleri de vermektedir. Interactive Brokers Group, Inc. 1977 yılında kurulmuştur
ve merkezi Greenwich, Connecticut'ta bulunmaktadır.
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ENI S.p.A (E): Eni S.p.A. petrol, gaz, elektrik üretimi ve petrokimya sektörlerinde faaliyet göstermektedir. Şirket, İtalya,
Libya, Mısır, Norveç, İngiltere, Angola, Kongo dahil 43 ülkede petrol ve doğal gaz arama ve geliştirme faaliyetlerinin yanı
sıra Nijerya, ABD, Kazakistan, Cezayir, Avustralya, Irak, Endonezya, Gana, Mozambik, Umman ve Birleşik Arap
Emirlikleri’nde sıvılaştırılmış doğal gaz faaliyetlerinde de bulunmaktadır. Ayrıca şirket emtia riski yönetimi ve varlık
destekli alım satım faaliyetlerinde bulunur. Eni S.p.A.,1953 yılında kurulmuştur ve merkezi Roma, İtalya'da bulunmaktadır.
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ITAU UNIBANCO HOLDING (ITUB): Itaú Unibanco Holding S.A., Brezilya ve uluslararası alanda müşterilerine bir dizi
finansal ürün ve hizmet sunmaktadır. Şirket özel bankacılık, varlık yönetimi, emeklilik planı ve tahvil ürünleri, satın alma
hizmetleri, kredi kartları, sigorta ürünleri, sermaye piyasası, kurumsal ve yatırım bankacılığı hizmetleri üzerine faaliyet
göstermektedir. Şirket 1924 yılında kurulmuştur ve merkezi São Paulo, Brezilya'da yer almaktadır.

*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
Dolar varlıklarının değer kayıplarını sürdürmesiyle Noel tatilinden bu yana yükselişlerine hız kazdıran paritede 1,12
seviyesi çevresinde fiyatlamaların sürdüğü görülüyor. Daha önce 1,1240 seviyesine varan oranda değer kazanımı
gerçekleştiren paritenin yükselişlerine hız kazandırması için yeni bir katalizöre ihtiyaç var. Euro Bölgesi Aralık ayı İmalat
PMI rakamı beklentileri karşılasa da Almanya İmalat PMI rakamında yaşanan daralmanın da paritedeki geri çekilme
hareketini desteklediği görülmekte. Paritedeki bu eğilimin hız kazanmasına bağlı olarak geri çekilmeleri 200 günlük üssel
hareketli ortalama seviyesi olan 1,1160 desteği çerçevesince takip ediyoruz. Ancak bu seviyenin güçlü bir destek
konumunda olması nedeniyle bu seviyeden gelecek olan dönüşlerde ise paritenin ilk direnç seviyesi 1,12 noktası olarak
ön plana çıkıyor.
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AMERİKAN TİPİ HAM PETROL (WTI): Ham petrol fiyatları seans kapanışını yüzde 0,3 oranında değer kaybı ile 61,48
seviyesinde gerçekleştirdi. Emtianın yıl genelinde ise kazançları yüzde 35 seviyesine ulaştı. ABD’de haftalık ham petrol
stoklarının 7,8 milyon varil civarında düşüş göstermesiyle ham petrolün bir miktar toparlanma çabası içerisine girdiği
görülmekte. Diğer taraftan ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerine ilişkin korunan iyimser beklentilerin emtiadaki
düşüşleri sınırladığı söylenebilir. Bugün ayrıca OPEC ve OPEC dışı ülkelerin, günlük petrol üretimini 500 bin varil daha
azaltma kararı yürürlüğe girdi. Tüm bu gelişmelerin akabinde ham petrolde meydana gelen kısa vadeli geri çekilmenin
60,00 $ seviyesi çerçevesince izlendiğini belirtelim. Yukarı yönlü eğilimin ise 62,50 direnci ile artacağını düşünüyoruz.
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ALTIN
Dolar varlıklarının satıcılı görünümünü sürdürmesiyle Altın fiyatlarındaki yükseliş hareketi desteklense de yılbaşı tatilinden
piyasaların risk iştahı yüksek bir şekilde çıkmasıyla Altın fiyatlarındaki yükselişin bir miktar hız kestiği söylenebilir. ABD
Başkanı Trump’ın 15 Ocak tarihinde ilk aşama anlaşmasının Washington’da imzalanmasının akabinde ikinci aşama
anlaşması için Çin’e gideceğini açıklaması sonrasında piyasalardaki iyimser görünüm arttı. Diğer taraftan ABD 10 yıllık
tahvil faizlerinin de yüzde 1,92 seviyesine yükselmesinin değer metal yükselişlerini baskıladığı söylenebilir. Bu gelişmelere
rağmen Altın fiyatlarında oluşan 1525 seviyesine yönelik yukarı yönlü atakların başarılı olması halinde değerli metalin
yükselişlerine hız kazandırması beklenebilir. Bu seviye üzerinde ise ilk direnç noktası olarak 1535 seviyesini izliyoruz.

GBPUSD
İngiltere piyasaları sakin bir veri gündemi içerisindeyken, bugün açıklanan Aralık ayı İmalat PMI rakamında beklentilerin
karşılanmaması sonrasında paritede hafif bir geri çekilme hareketi oluştu. Brexit gündeminin ekonomi üzerinde yarattığı
kırılganlığın devam etmesi Sterlin tarafını zayıflatıyor ancak Dolar’ın aşağı yönlü eğilimini sürdürmesiyle paritedeki geri
çekilmelerin sınırlı kaldığını görüyoruz. Bugün ABD tarafında açıklanacak olan İmalat PMI rakamı ise paritede hareketliliğe
yol açabilir. Bir süredir paritenin yükselişleri açısından önem arz ettiğine değindiğimiz 1,3250 seviyesine varan oranda
yükseliş hareketi gerçekleşirken, bu seviyeden gelen dönüşle paritenin hafif gevşeme hareketi içerisine girdiği
görülmekte. Özellikle 1,3150 desteği paritede geri çekilmelerin devam etmesi açısından öncelikle göz önünde
bulundurulabilir.
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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 Başkanı Trump’ın ilk aşama anlaşmasının imzalanacağı tarihi paylaşması ile VIX Endeksi 13,31 seviyesine geriledi.
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S&P500 SEKTÖR PERFORMANSLARI

EN ÇOK ARTAN-DÜŞEN HİSSELER
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ilgili olarak herhangi bir işlem yapılmasının kesinlikle yasak olduğunu bildiririz. Eğer mesajın alıcısı veya alıcısına iletmekten sorumlu kişi değilseniz
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olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu
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