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ABD’deki Gelişmeler
 ABD’de piyasalar imalat aktivitelerindeki yavaşlama ile artan endişelerin yanı sıra, ek gümrük tarifelerinin ticari
yatırımlar üzerindeki olumsuz etkisinin artması ile Eylül ayına bir miktar negatif başladı.
 ABD ve Çin'in birbirine uyguladığı gümrük tarifeleri Pazar günü yürürlüğe girerken, Eylül ayında gerçekleşecek olan
ticaret görüşmelerine ilişkin belirsizlikler artış gösterdi.
 Hong Kong’ta protesto gösterilerinin artarak devam etmesi piyasalardaki risk iştahını zayıflatırken, İngiltere
Başbakanı Boris Johnson, milletvekillerinin anlaşmasız Brexit’i engellemek için yasa tasarısını yürürlüğe koyması
durumunda erken seçim yapılacağına ilişkin çağrısı endeksler üzerinde baskı oluşturdu.
 S&P500 endeksi yüzde 0,7 oranında düşerken, Dow Jones ve Nasdaq endeksinde kayıplar yüzde 1,1 seviyesine ulaştı.
 ABD’de ISM İmalat PMI Temmuz ayında ise 51,2 iken, Ağustos ayında 49,1 seviyesine gerileyerek 2016 yılı Ocak
ayından bu yana ilk defa daralmanın referans noktası olan 50,0 seviyesi altını test etti.
 S&P500 endeksindeki nispi zayıflık sanayi sektörünün yüzde 1,4, bilgi teknolojisi sektörünün yüzde 1,3 ve finans
sektörünün yüzde 1,1 oranında değer kaybetmesi sonrasında oluştu.
 ABD’de ISM İmalat PMI’nda yaşanan daralma sonrasında ABD 10 yıllık tahvil faizleri 3 baz puan düşerek yüzde 1,47
seviyesine geriledi. Dolar endeksi ise imalat aktivitelerindeki yavaşlamanın ardından 99,00 seviyesi altına geriledi.
Hisse Senetleri Görünümü
 Kurumsal haberlerde, The Wall Street Journal'ın raporuna göre 737 MAX filosunu tekrar hizmete sokmada yeni bir
gecikme tehdidi altında olduğunu belirtmesinin ardından Boeing hisseleri yüzde 2,7 oranında değer kaybına uğradı.
 Uber ve Lyft, yeni bir istihdam yaratmak amaçlı kurdukları organizasyonda California yasalarından korktuklarını
açıklamalarının ardından sırasıyla yüzde 5,7 ve yüzde 7,3 oranında değer kaybetti.
 RBC Capital Markets’in Amazon hisselerine ilişkin fiyat hedefini 2250 $ 'dan 2600 $' a yükseltmesinden sonra şirket
günü yüzde 0,8 oranında artıda kapadı.
G10’daki Gelişmeler
 İngiltere'de muhalefet, anlaşmasız Brexit'i önlemeye ilişkin oylamayı kazandı. Bu oylama parlamentoya anlaşmasız
Brexit'i önlemeye dönük bir yasa tasarısı sunma imkanı vermesi açısından oldukça önemliydi. Başbakan Boris
Johnson'ın yaşadığı bu yenilginin akabinde parlamentonun benzer bir yasa çıkarması halinde Johnson’ın bunu
kendisine karşı güvensizlik olarak değerlendirmesi İngiltere’de erken seçim ihtimalini gündeme getirebilir.
 İtalya'da partiler oluşacak yeni hükümetin politika ajandası konusunda anlaştıklarını duyurdular. İtalya'da 5-Yıldız
Hareketi ve Demokratik Parti, yeni koalisyon hükümeti için zemin oluşturacak yeni politika programında, 2020 yılında
daha genişlemeci bir bütçe öngördüklerini açıkladılar.
 Almanya Hizmet PMI rakamı Ağustos ayında 54,8 ile tahminlerin üzerinde artış gösterdi.
 Euro Bölgesi Ağustos ayı Hizmet PMI rakamı ise 53,5 ile beklentilerin bir miktar üzerinde gerçekleşti.
 Euro Bölgesi Perakende Satışlar ise Temmuz ayında yüzde 2,2 ile yukarı yönlü bir ivmelenme kaydetti.
 Ağustos ayında İngiltere Hizmet PMI rakamı ise 50,6 ile Temmuz ayı seviyesinin altında gerçekleşti.
GOÜ’deki Gelişmeler
 Arjantin'in kredi notu Fitch tarafından B'den CCC'ye ve S&P tarafından B'den B-'ye düşürüldü. S&P ise Arjantin için
2019 yılı ekonomik daralma tahminini yüzde 1,6'dan yüzde 2,3 seviyesine yükseltti. Fitch bu kararına neden olarak
artan politik belirsizliği, makroekonomik dengelerdeki bozulmayı ve finansman koşullarındaki ağır sıkılaşmayı
gösterdi.
Asya’daki Gelişmeler
 Çin’de Caixin Hizmet PMI rakamı Ağustos ayında 52,1 ile bir önceki aya oranla artış gösterdi.
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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

JPMORGAN CHASE & CO. (JPM)

17.1

11.1

1.5

11513901

337 Milyar $

106.50-109.50

AL

130.00

100.00

JD.COM, INC. (JD)

17.1

0.2

4.4

12565514

42 Milyar $

28.75-30.75

AL

45.00

24.00

EATON CORPORATION PLC (ETN)

17.1

15.3

2.0

2348448

31 Milyar $

77.00-80.00

AL

92.00

73.50

*Hisse önerileri 04 – 09 Eylül tarih aralığına yönelik oluşturulmuştur. Hisselerin son durumuna ilişkin bilgilendirme günlük
olarak yapılacaktır.
JPMORGAN CHASE & CO. (JPM): JPMorgan Chase & Co. dünya çapında önemli bir finansal hizmetler şirketi olarak faaliyet
göstermektedir. Şirket tüketicilere mevduat ve yatırım ürünleri hizmetleri, borç verme, nakit yönetimi gibi ödeme
çözümleri sunar. Ayrıca şirket strateji ve yapı danışmanlığı dahil olmak üzere yatırım bankacılığı ürünleri ve hizmetleri ile
sermaye piyasalarının yanı sıra, kredi yaratma ve sendikasyon işlemleri de sunmaktadır. Şirket kurumlara, belediyelere,
finansal kurumlara ve kar amacı gütmeyen kuruluşlara borç verme, yatırım bankacılığı ve varlık yönetimi gibi finansal
çözümler sunarken, gayrimenkul yatırımcılarına ve sahiplerine finansman sağlar. JPMorgan Chase & Co., varlık yöneticileri
için çok varlıklı bir portföy analitik çözümü geliştirmek üzere StatPro Group plc ile stratejik bir ortaklığa sahiptir. Şirket
1799 yılında kurulmuştur ve merkezi New York’ta bulunmaktadır.
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JD.COM, INC. (JD): JD.com, Inc., Çin Halk Cumhuriyeti'nde bir e-ticaret şirketi ve perakende altyapı hizmeti sağlayıcısı
olarak faaliyet göstermektedir. Şirket ev aletleri üzerine faaliyet gösterirken, ayrıca mobil telefonlar, dijital ürünler,
bilgisayarların yanı sıra yazıcılar ve diğer ofis ekipmanları, mobilya ve ev eşyaları, kişisel bakım ürünleri, evcil hayvan
ürünleri, tekstil ürünleri, oyuncaklar ve müzik aletleri ve yiyecek, içecekler olmak üzere şirketin birçok faaliyet kolunda
ürün pazarı bulunmaktadır. JD.com, Inc. ürünlerini Web sitesi jd.com ve mobil uygulamaları ile doğrudan müşterilere
sunar. 31 Aralık 2018 itibariyle, şirketin 81 ilde 550 deposu bulunmaktadır. JD.com, Inc., Pekin, Çin merkezlidir.
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EATON CORPORATION PLC (ETN): Eaton Corporation plc dünya çapında bir güç yönetim şirketi olarak faaliyet
göstermektedir. Şirket elektrik ve endüstriyel bileşenler, kablolama cihazları ve yapısal destek sistemleri, aydınlatma ve
yangın algılama gibi hizmetler üzerine faaliyet gösterir. Ayrıca şirketin voltaj invertörleri, dönüştürücüler, sigortalar, devre
koruma üniteleri, araç kontrolleri, güç dağıtım ürünleri, yakıt deposu izolasyon valfleri ve ticari araç hibrit sistemleri de
bulunmaktadır. Eaton Corporation plc, elektrikli mobilite teknolojileri geliştirmek için KPIT ile stratejik bir ortaklık
kurmuştur. Şirket 1916'da kurulmuştur ve merkezi İrlanda'nın Dublin şehrinde 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’de Ocak 2016 yılından bu yana ilk defa 50,0 seviyesi altına gerileyen ISM İmalat PMI rakamı sonrasında Dolar varlıkları
kazançlı duruşuna bir miktar ara verdi. Verinin detayında siparişlerde yaşanan daralma dikkat çekerken, Fed’in Eylül ayı
toplantısında daha güvercin bir ton içerisinde olacağına ilişkin beklentiler artış gösterdi. Diğer taraftan İngiltere’de artan
erken seçim ihtimali Euro tarafını baskılamaya devam ederken, bugün Euro Bölgesi’nde açıklanan olumlu PMI
rakamlarının ardından parite 1,10 seviyesi üzerine tırmanış gösterdi. Dolar’daki geri çekilmeye rağmen Euro varlıkları
üzerinde devam eden siyasi tansiyonun paritedeki yükselişleri baskıladığı görülüyor. Paritede 1,0950 seviyesinden gelen
dönüşlerin 1,1050 seviyesi üzeri fiyatlamaları gündeme getirmesi halinde yükselişlerin hız kazandığını görebiliriz. Aşağıda
ise kritik destek noktamız 1,0950 desteği olmaya devam ediyor.
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AMERİKAN TİPİ HAM PETROL (WTI): Dün ham petrol fiyatları yüzde 2,1 oranında değer kaybederek 53,91 dolar seviyesine
geriledi. Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, Suudi Arabistan'ın petrol bakanlığının yönetimindeki son değişikliklerin
Moskova ile Riyad arasındaki işbirliğini etkilemeyeceğini belirtti. ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerine bir de
ABD’de ekonomisi açısından çatlak niteliğinde beklentilerin altında gelen imalat PMI verisi eklendi. Küresel ekonomilerde
meydana gelen büyüme endişeleri emtia yükselişlerini baskılarken, ham petrolün 53,40 desteğinden dönüş
gerçekleştirdiği görülüyor. Ham petrolün 55,00 dolar direnci ile tekrardan alım potansiyelini arttırması beklenebilir. Ancak
bunun için 53,00 seviyesi altı görünümün oluşmaması önemli.
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ALTIN
İngiltere’de artan siyasi tansiyon ve devam eden ticaret anlaşması belirsizliği piyasalardaki risk iştahının zayıflamasına yol
açtı. Ayrıca ABD’de açıklanan ISM İmalat PMI rakamının 49,1 ile 50,0 seviyesi altına gerilemesi Dolar varlıklarına değer
kaybettirdi. Ayrıca ABD 10 yıllık tahvil faizleri 3 baz puan düşerek yüzde 1,47 seviyesine geri çekildi. Bu gelişme Altın
fiyatlarında tekrardan 1550 seviyesine yönelik atakları beraberinde getirdi. Ayrıca gümüş fiyatlarında da yükselişler ise
yaklaşık yüzde 3,5 oranında gerçekleşti. Değerli metalin 1550 seviyesini aşması halinde alım potansiyeline hız
kazandırması beklenebilir. Özellikle bu seviyenin daha önce aşılması zor olan önemli bir trend yönü güçlendirici rolünde
olduğunu düşünüyoruz. Aşağıda ise 1530 desteği geri çekilme ihtimalinde ilk etapta takip edeceğimiz önemli bir geçiş
noktası olarak takip ediliyor.

GBPUSD
İngiltere'de muhalefetin anlaşmasız Brexit'i önlemeye yönelik oylamayı kazanması ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın
ilk yenilgisi gerçekleşti. İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti milletvekili Philip Lee'nin partisinden istifa ederek
Liberal Demokrat Partiye geçmesiyle Boris Johnson başbakanlığındaki hükümet, parlamentodaki çoğunluğunu kaybetti.Bu
gelişmenin ardından Avam Kamarası'nda muhalefet partilerinin bugün, Johnson'ın anlaşmasız Brexit yoluna gitmesini
önleyecek bir yasa çıkarması bekleniyor. Anlaşmasız Brexit ihtimalinin zayıflaması ile Sterlin varlıklarında meydana gelen
değer kazanımının paritede 1,21 seviyesi üzeri fiyatlamaları beraberinde getirdiğini görüyoruz. Paritenin 1,22-1,23 direnç
bandını aşmasının mümkün olması halinde alım potansiyelini arttırması beklenebilir. Ancak İngiltere’nin erken seçime
gitmesine ilişkin masada yer alan ihtimallerin parite yükselişleri üzerinde bir miktar baskı oluşturması 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’de yavaşlayan imalat aktivitelerinin yarattığı endişelerin akabinde VIX endeksi 18,19 seviyesinde yer alıyor.
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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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