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ABD’deki Gelişmeler
 S&P500 endeksi ABD-Çin görüşmelerine ilişkin artan iyimserlik ile günü pozitif bölgede yatay kapattı
 Dow Jones endüstri endeksi Walgreens Boots Alliance’ın olumsuz finansalları sonrasında yaşadığı değer kaybı
nedeniyle yüzde 0,3 oranında değer kaybına uğradı.
 Nasdaq endeksi Deutsche Bank'tan e-ticaret potansiyeli ile ilgili gelen bazı olumlu gelişmeler ve Facebook
hisselerinde meydana gelen kazanç sonrasında günü yüzde 0,3 artıda bitirdi.
 S&P500 endeksi içerisinde enerji sektörü yüzde 0,8 eksi ile düşüş gösteren önemli bir grup olarak yer alırken, emlak
sektörü yüzde 0,9, iletişim ve temel maddeler sektörü yüzde 0,4 artı ile diğer sektörlere oranla daha iyi performans
gösterdiler.
 Walgreens Boots Alliance’ın 2019 yılına ilişkin olumsuz bakış açısı, sağlık sektörü üzerinde yüzde 0,2’lik bir değer
kaybına neden oldu.
 ABD vadelileri ise Çin’den gelen olumlu Hizmet PMI rakamı ile yeni günde pozitif seyrediyor.
 ABD Başkanı Trump, Washington’a taşınan ABD-Çin ticaret görüşmelerinin çok iyi gittiğine ilişkin açıklamada bulundu.
 Diğer taraftan ABD Başkan Trump, gerektiği takdirde ABD, Meksika ile sınırını kapatmaya hazır olduğunu ancak
Meksika’nın yasadışı göçü engellemek için son günlerde büyük sorumluluk aldığına ilişkin açıklamada bulundu.
 ABD Başkanı Trump ayrıca, Fed Başkanı Powell ile ilişkilerin çıkmaza girdiğini dile getirdi.
 Dünya Ticaret Örgütü küresel ticaret için büyüme tahminini aşağı yönlü revize etti.
 Bu gelişmelerin ışığında ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 2,50 seviyesi üzerine tırmandı.
 Dolar endeksi yüzde 0,1 artarak 97,33 seviyesine yükseldi.
 ABD’de dayanıklı mal siparişleri Şubat ayında yüzde 1,6 oranında azalış gösterdi. Ulaştırma siparişlerinde yaşanan
yüzde 4,8 düşüş veriyi aşağı yönlü tetikledi. Ulaştırma hariç, dayanıklı tüketim siparişleri ise yüzde 0,1 oranında arttı.
Hisse Senetleri Görünümü
 Walgreens Boots Alliance hisseleri hayal kırıklığı yaratan finansal sonuçları sonrasında yüzde 12,8 oranında değer
kaybına uğradı. Walgreens, 2019 yılı büyüme tahmini için zayıf beklenti oluştururken, bu durumun çeşitli sektörel
zorluklara yol açacağına dikkat çekti.
 Delta Air Lines, 2019 yılı ilk çeyreğinde beklentilerin üzerinde gelir artışı bildirdi. Şirketin iyimser raporu sonrasında
hisselerinde yüzde 6’yı aşan oranda değer kazancı meydana geldi.
 Dow Inc. bugün itibariyle New York Stock Exchange (NYSE) borsasına eklenerek DowDuPont'un yerini aldı. Bu ayrılık
sonrasında DowDupont'un adı ise DuPont olarak değiştirilecek. Şirket yüzde 5,1 artıda yer alıyor.
 Lyft hisselerine ilişkin Seaport Global Yatırım’ın “Sat” önerisi vermesi ile şirket günü yüzde 0,06 ekside bitirdi.
 Petrol fiyatlarında yaşanan ani yükseliş sonrasında önemli petrol şirketleri olan BP Plc (BP) ve Shell Plc (RDSa) hisseleri
son 1 yıl içindeki en yüksek seviyeyi test etti.
G10’daki Gelişmeler
 Euro Bölgesi Hizmet PMI rakamı Mart ayında 53,3 ile bir önceki aya oranla genişleme kaydetti.
 Euro Bölgesi perakende satışlar ise yüzde 0,4 oranında tahminlerin üzerinde artış gösterdi.
 İngiltere Hizmet PMI rakamı Şubat ayında 51,3 iken, Mart ayında 48,9 seviyesine geriledi.
 İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit anlaşmasının kısa bir ertelemeye daha ihtiyaç duyduğu konusunda ana
muhalefet lideri Jeremy Corbyn ile bugün bir araya geleceğini açıkladı.
Asya’daki Gelişmeler
 Çin Caixin Hizmet PMI endeksi 54,4 ile tahminlerin üzerinde artış göstererek piyasalardaki risk iştahını olumlu etkiledi.
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BUGÜNÜN GÜNDEMİ
Para Birimi

TSİ

USD

15:15

USD

Veri/Gelişme

Dönem

Beklenti

Önceki

Değişim

Önem

ADP Özel Sektör İstihdam

Mart

184K

183K

Aylık

***

16:45

ABD Hizmet PMI

Mart

54,8

54,8

Aylık

**

USD

16:45

ABD Markit Bileşik PMI

Mart

54,3

54,3

Aylık

**

USD

17:00

ABD ISM Hizmet PMI

Mart

58,1

59,7

Aylık

***

WTI, Brent

17:30

Ham Petrol Stokları

-0,425M

2,800M

Haftalık

***

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

MAGELLAN MIDSTREAM P. (MMP)

17.1

10.5

5.3

1071275

13 Milyar $

60.35-62.00

AL

75.50

56.00

UNITED THERAPEUTICS CORP. (UTHR)

17.1

8.8

1.8

356953

5 Milyar $

116.00-120.00

AL

160.00

102.30

TOLL BROTHERS, INC. (TOL)

17.1

1.1

7.5

2005188

5 Milyar $

35.00-37.00

AL

51.80

31.00

*Hisse önerileri 02-08 Nisan tarih aralığına yönelik oluşturulmuştur. Hisselerin son durumuna ilişkin bilgilendirme günlük
olarak yapılacaktır.
MAGELLAN MIDSTREAM P. (MMP): Magellan Midstream Partners, L.P., rafine edilmiş petrol ürünlerinin ve ham petrolün
Amerika Birleşik Devletleri'nde nakliyesi, depolanması ve dağıtımını yapmaktadır. Şirket ayrıca ham petrol boru hatları,
rafinerileri ve depolama tesislerine sahiptir. Şirket dağıtım, depolama, harmanlama, envanter yönetimi ve ilave
enjeksiyon hizmetleri sağlayan deniz terminalleri üzerinde faaliyet gösterir. Şirket 31 Aralık 2018 itibariyle, 53 terminali
ve 25 bağımsız terminali olan 9.700 millik rafine ürün boru hattı, yaklaşık 2800 varil toplam depolama kapasitesine sahip
yaklaşık 2.200 mil ham petrol boru hattı ve depolama tesisi sistemine sahiptir. Magellan Midstream Partners, L.P., 2000
yılında kurulmuştur ve merkezi Tulsa, Oklahoma'dadır.
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UNITED THERAPEUTICS CORP. (UTHR): Bir biyoteknoloji şirketi olan United Therapeutics Corporation, öncelikle Amerika
Birleşik Devletleri ve Avrupa'da kronik ve hayati tehlike taşıyan hastaların karşılanmamış tıbbi ihtiyaçlarını karşılamak için
ürünler geliştirmekte ve pazarlamaktadır. Şirket akciğer perfüzyonu gibi diğer organ nakli ile ilgili teknolojilerin
araştırılması, geliştirilmesi ve ayrıca diğer hastalıklar için ilaç geliştirilmesi faaliyetinde bulunmaktadır. United
Therapeutics Corporation, ABD, İngiltere, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya ve Japonya'da Remodulin sistemi geliştirmek
ve ticarileştirmek için Medtronic, Inc. ile lisans ve işbirliği anlaşmalarına sahiptir. United Therapeutics Corporation 1996
yılında kurulmuştur ve merkezi Silver Spring, Maryland’ta bulunmaktadır.
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TOLL BROTHERS, INC. (TOL): Toll Brothers, Inc., ABD'deki lüks konut topluluklarında müstakil evler için finansman
sağlamaktadır. Ayrıca Toll Brothers City Living aracılığıyla kentsel dönüşüm bölgelerindeki evleri tasarlar, inşa eder,
pazarlar ve satar. Ek olarak, şirket golf sahaları ve ülke kulüpleri geliştirmektedir. Şirket aynı zamanda apartman daireleri
kiralar ve aynı zamanda ev sahiplerine ev dizaynı ve teknoloji seçenekleri sunar. Ayrıca, mimari, mühendislik, ipotek,
peyzaj, ev bileşenleri montajı ve imalat işlemlerinin sahibi ve işletmecisidir. Toll Brothers, Inc., 1967 yılında kurulmuştur
ve merkezi Horsham, Pennsylvania'da 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 dayanıklı mal siparişleri verisinde meydana gelen yüzde 1,6’lık daralma Dolar varlıklarında sınırlı oranda değer
kaybına neden oldu. Özellikle Dolar’daki kayıpların akşam saatlerinde derinleşmesi ile paritede 1,1230 seviyesine varan
yükseliş hareketi meydana geldi. Euro Bölgesi Hizmet PMI rakamı beklentileri aşarken, perakende satışlarda ise Mart
ayında yukarı yönlü ivme kaydedildi. Tüm bu gelişmelerin akabinde 1,1240 seviyesi üzerinde fiyatlanan EURUSD
paritesinde bugün ABD’de açıklanacak ADP özel sektör istihdam verisi yakından takip edilecek. Paritenin geri
çekilmelerinde 1,12 seviyesi üzerindeki görünümünü koruması satış baskısının sınırlı kalmasına yol açabilir.
Toparlanmalarda ise majör direnç noktası olarak 1,1280 direncini izliyoruz.
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AMERİKAN TİPİ HAM PETROL (WTI): Ham petrol fiyatları dün yüzde 1,6 artışla beş ayın en yüksek seviyesi olan 62,58
dolar seviyesi üzerine yükseldi. Amerikan Petrol Enstitüsü’nün açıkladığı ham petrol stokları 3 milyon varile yakın oranda
artış gösterse de ham petrolde yukarı yönlü eğilimin korunduğunu görüyoruz. ABD’nin İran ve Venezuela’ya uyguladığı
yaptırımların arttırılması ile ham petrol fiyatları yönünü yukarı çevirdi. Beyaz Saray, yaptırımlara karşın oldukça düşük
ham petrol fiyatı öngördüğünü açıkladı. Diğer taraftan OPEC’in Mart ayı üretiminde meydana gelen azalış fiyatlar üzerinde
etkili olmaya devam ediyor. Ham petrolün 64,50 direnci üzerine yerleşmesi halinde emtiadaki yükselişler hız kazanabilir.
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ALTIN
ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD-Çin görüşmelerinin çok iyi gittiğine ilişkin açıklamada bulunması ile piyasalardaki
pozitif risk iştahı korunuyor. Diğer taraftan Çin Hizmet PMI rakamında meydana gelen yukarı yönlü ivmelenmenin
piyasalardaki pozitif havayı arttırdığı görülüyor. Dolar varlıklarının ise yeni günde değer kaybı içerisinde yer alması ile Altın
fiyatlarının 1290 seviyesi üzerine tırmandığını görüyoruz. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin de yüzde 2,50 seviyesini aşmasının
Altın fiyatlarındaki toparlanmayı baskıladığı söylenebilir. Bugün ABD’de ADP özel sektör istihdam verisi takip edilecek.
Altın fiyatlarında psikolojik 1300 direnci aşılmadan kalıcı yükselişten söz etmek zor görünüyor. Aşağı yönlü eğilimi ise 1280
desteği çerçevesince izliyoruz.

GBPUSD
Brexit’e ilişkin artan belirsizliklere bir yenisi daha eklendi. İngiltere Başbakanı Theresa May, İngiltere’nin Avrupa
Birliği’nden ayrılması için AB’den ek süre talep edeceğini açıkladı. Bu süre verilmezse İngiltere’nin AB’den 12 Nisan
tarihinde anlaşmasız bir şekilde ayrılması bekleniyor. Bu erteleme talebi ile ilgili olarak çözümsüz kalan May bugün ana
muhalefet lideri Jeremy Corbyn ile bir araya gelecek. Muhalefetin desteğini almak zorunda kalan May’in anlaşmasız
ayrılığı önlemek amaçlı elindeki bütün kozları kullanması bekleniyor. Bu gelişmeler Sterlin varlıkları üzerinde tansiyonu
arttırırken, dün akşam saatlerinde Dolar’da meydana gelen değer kaybı ile beraber paritede yukarı yönlü eğilim arttı.
GBPUSD paritesinin 1,32 seviyesi üzerine tırmanması ile yükselişlerin bir müddet daha 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

ABD-Çin görüşmelerinin çok iyi gittiğinin açıklanmasını takiben VIX endeksi 13,04 seviyesine geri çekildi.
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S&P500 SEKTÖR PERFORMANSLARI

EN ÇOK ARTAN-DÜŞEN HİSSELER
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Tel: +90 (212) 317 69 00 Faks: +90 (212) 282 15 50 – 51
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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