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ABD’deki Gelişmeler
 ABD imalat sektöründe meydana gelen daralma sonrasında hizmet sektörü aktivitesinin de son üç yılın düşük
seviyesine gerilemesi ile Fed’in Ekim ayı toplantısına ilişkin 25 baz puan faiz indirim ihtimali yaklaşık yüzde 90
seviyesine ulaştı.
 S&P500 endeksi, Eylül ayındaki ISM Hizmet PMI verisinin beklenenden zayıf gelmesi sonrasında yüzde 1,1 oranında
daralma gösterdi ancak faiz oranlardaki düşüş beklentisinin artmasıyla kayıplarını telafi etti.
 S&P endeksinde yüzde 0,8 oranında değer kazancı gündeme gelirken, Dow Jones endüstri endeksi yüzde 0,5 artışla
günü pozitif bölgede kapattı.
 Nasdaq endeksinde ise kazançlar yüzde 1,1 ile kayda değer bir seviyeye ulaştı.
 ABD Hizmet ISM rakamı Ağustos ayında 56,4 iken, Eylül ayında 52,6 seviyesine geriledi. İmalat dışı sektörde meydana
gelen bu durgunluğun ABD-Çin arasında bir türlü çözüme kavuşmayan görüşmelerin ticaret belirsizliklerini arttırması
nedeniyle gerçekleştiği söylenebilir.
 S&P500 endeksi içerisindeki 11 sektörün tamamı satıcılı iken değer kazanımı içerisine girdi.
 Endeks içerisinde enerji sektörü yüzde 1,3, bilgi teknolojisi ve emlak sektörü yüzde 1,2 ile en iyi performans gösteren
sektörler olarak yer aldı. Finans sektörü ise yüzde 0,2 artışla ile en az değer kazanan sektör olarak ayrıştı.
 ABD 10 yıllık tahvil faizleri yedi baz puan düşerek yüzde 1,53 seviyesine geriledi.
 Dolar endeksi yüzde 0,1 oranında değer kaybederek 98,90 seviyesine geriledi.
 Fed’e ilişkin faiz indirim beklentileri artarken, faiz oranına duyarlı 2 yıllık tahvil faizleri yüzde 1,38 ile Eylül 2017'den
bu yana en düşük seviyesine geriledi.
 28 Eylül’de sona eren haftalık işsizlik maaşı başvuruları ise bir önceki haftaya oranda yükseliş kaydederek 219 bin
seviyesine yükseldi.
 ABD’de ayrıca Ağustos ayı Fabrika Siparişleri, Temmuz ayında yüzde 1,4 oranında artmış olmasına rağmen Ağustos
ayında yüzde 0,1 oranında daralma yaşadı.
Hisse Senetleri Görünümü
 Kurumsal haberlerde, Facebook birçok özelliği SnapChat uygulamasından esinlenen Instagram Threads uygulamasını
yürürlüğe koyduğunu duyurması sonrasında günü yüzde 2,7 oranında artıda kapadı. Bu gelişme sonrasında Snapchat
hisselerinde yüzde 3,4 oranında değer kaybı yaşandı.
 PepsiCo, beklentilerin üzerinde açıkladığı finansalları sonrasında yüzde 3,0 oranında değer kazandı. 7 Eylül tarihinde
sona eren üçüncü çeyrek finansallarına göre şirketin net geliri yüzde 4,3 oranında artışla 17,19 milyar dolar seviyesine
yükseldi. Şirket ayrıca, 2019 mali gelirindeki yüzde 4'lük bir organik büyüme hedeflediğini açıkladı.
 Constellation Brands beklentilerin üzerinde hisse başı kar açıklamasına rağmen yüzde 6,1 oranında değer kaybı ile
tamamladı. Şirketteki değer kaybı Corona bira dağıtımcısının ikinci mali çeyreğinde zararına uğraması sonrasında
gerçekleşti.
 Tesla, üç aylık periyotta rekor oranda teslimat yaptığını açıklamasına rağmen dönem içinde kar edeceği konusunda
devam eden şüpheler nedeniyle günü yüzde 4,2 oranında ekside kapadı.
 ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), dün ABD'li havayolu şirketlerinin 165 adet Boeing 737 NG tipi yolcu uçağının yedi
gün içinde test etmesi talebinde bulunması ile Boeing hisseleri yüzde 1,3 oranında değer kazandı.
GOÜ’deki Gelişmeler
 Hindistan Merkez Bankası (RBI), bankacılık sisteminde yaşanan yeni zorluklar nedeniyle ekonomik büyümeyi daha
agresif bir şekilde desteklemek için politika faizini 25 baz indirerek yüzde 5,15 seviyesine çekti.
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BUGÜNÜN GÜNDEMİ
Para Birimi
USD
USD
USD
USD

TSİ
15:30
15:30
15:30
21:00

Veri/Gelişme
Tarım Dışı İstihdam
Ortalama Saatlik Kazançlar
İşsizlik Oranı
Fed Başkanı Powell’ın Konuşması

Dönem

Eylül
Eylül
Eylül

Beklenti
140K
0,3%
3,7%

Önceki
130K
0,4%
3,7%

Değişim

Aylık
Aylık
Aylık

Önem
***
***
**
***

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

GENERAL MOTORS COMPANY (GM)

17.1

6.0

1.2

7384148

53 Milyar $

36.50-38.50

AL

50.00

33.00

FLOWSERVE CORPORATION (FLS)

17.1

29.8

3.5

1052920

6 Milyar $

46.00-47.50

AL

60.00

42.00

TECHNIPFMC PLC (FTI)

17.1

1.0

3891614

10 Milyar $

23.40-24.70

AL

36.00

20.00

*Hisse önerileri 01 - 07 Ekim tarih aralığına yönelik oluşturulmuştur. Hisselerin son durumuna ilişkin bilgilendirme günlük
olarak yapılacaktır.
GENERAL MOTORS COMPANY (GM): General Motors Company dünya çapında otomobil ve kamyon parçaları üretimi
üzerine faaliyet göstermektedir. Şirket araçlarını öncelikle Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, Holden, Baojun, Jiefang ve
Wuling markaları altında pazarlamaktadır. Buna ek olarak şirket, yol yardımı, bayi bakım bildirimleri, araç konum servisleri
dahil olmak üzere perakende ve filo müşterileri için güvenlik ve mobilite çözümleri sunmaktadır. General Motors
Company, 1908 yılında kurulmuştur ve merkezi Detroit, Michigan’da bulunmaktadır.
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FLOWSERVE CORPORATION (FLS): Flowserve Corporation, ABD, Avrupa, Orta Doğu, Afrika, Asya ve uluslararası alanlarda
endüstriyel akış yönetimi üzerine faaliyet göstermektedir. Şirket endüstriyel vana ve pompalar, ürün kurulum ve devre
hizmetleri, onarımlar, gelişmiş teşhis ve bakım çözümleri de dahil olmak üzere birçok satış sonrası hizmeti sunmaktadır.
Öncelikle petrol ve gaz, kimyasal ve eczacılık, enerji üretimi ve su yönetimi pazarlarının yanı sıra madencilik ve cevher
işleme, kağıt, yiyecek ve içecek ve diğer küçük uygulamalar da dahil olmak üzere genel endüstrilere hizmet vermektedir.
Flowserve Corporation 1912 yılında kurulmuştur ve merkezi Irving, Teksas'tadır.
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TECHNIPFMC PLC (FTI): TechnipFMC plc, petrol ve gaz teknolojileri üzerine hizmet sağlamaktadır. Şirket mühendislik,
tedarik ve proje yönetimi kapsamında ham petrol ve doğal gaz üretimi ile uğraşan şirketler tarafından kullanılan hizmetler
sunmaktadır. Şirket, Rusya, Brezilya, Amerika Birleşik Devletleri, Angola, Norveç, Brezilya, Avustralya, İngiltere ve
uluslararası alanda faaliyet göstermektedir. Şirket eskiden Technip SA olarak biliniyordu ancak ismini Ocak 2017'de
TechnipFMC plc olarak değiştirmiştir. TechnipFMC plc 1958'de kurulmuştur ve merkezi Londra, İngiltere’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 ISM Hizmet PMI rakamının 52,6 ile son üç yılın en düşük seviyesine gerilemesi ile Dolar varlıkları üzerinde tansiyon
oluştu. Daha önce imalat sektöründe meydana gelen daralma piyasalarda ABD ekonomisine ilişkin tedirginliği arttırmıştı
ancak hizmetler sektörünün de aynı daralmaya işaret etmesi ile Fed’in Ekim ayı toplantısına ilişkin 25 baz puan faiz indirim
beklentisi artış gösterdi. Bu ihtimalin artması ile paritede 1,10 seviyesine yönelik yukarı yönlü ataklar gündeme gelirken,
paritenin bu seviyeyi aşması ile paritede alçalan kanal formasyonu görünümünü bozulabilir. Bu seviye üzerinde ise 50
günlük hareketli ortalama noktası olan 1,1061 direncini öncelikli olarak izliyoruz. Ancak bugün açıklanacak olan Tarım Dışı
İstihdam raporu önemli. Olası bir aşağı yönlü ivmelenmede 1,09 ana destek noktamız olma görevini koruyor.
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AMERİKAN TİPİ HAM PETROL (WTI): Ham petrol fiyatları dün yüzde 0,5 oranında değer kaybederek 52,4 $ seviyesine
geriledi. Suudi Arabistan Enerji Bakanı’nın dün yapmış olduğu açıklamada, petrol talebi konusunda çok endişeli olmadığını
ve gelecek yıl petrol talebinde kısıntıya gidebileceklerini açıklaması sonrasında ham petroldeki düşüşler bir miktar
sınırlandı. Ayrıca 2019 yılı sonrasında 2020 yılı petrol talebinin büyümesini beklediğini açıklayan Suudi Arabistan Enerji
Bakanı, talebin 1 milyon varilin üzerinde artmasını bekliyor. Ancak küresel büyüme endişelerinin artmasından kötü
etkilenen emtia fiyatlarında ayrıca stok verilerinde yaşanan artış sonrasında aşağı yönlü eğilim yoğunluk kazanmıştı. 52,30
desteğinden dönüş gerçekleştirme çabası içerisinde yer alan emtiada alımların 53,70 direnci ile artması beklenebilir.
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ALTIN
ABD açıklanan ISM Hizmet PMI rakamının son üç yılın en düşük seviyesine gerilemesi ile piyasalardaki risk iştahı zayıfladı.
Ancak bu gelişmenin ABD ekonomisine ilişkin endişeleri tetiklemesi ile Fed’in Ekim ayı faiz indirim ihtimali yaklaşık yüzde
90 seviyesine yükseldi. Böylece Altın fiyatlarında tekrardan 1510 seviyesine yönelik ataklar oluştu. ABD ve Çin arasında
oluşan ticaret savaşlarına şimdi de Avrupa Birliği’ne uygulanan yaptırımların eklenmesi ile piyasalardaki güvenli liman
talebinin arttığı görülüyor. Ayrıca ABD 2 yıllık tahvil faizlerinin 2017 yılı Eylül ayından bu yana en düşük seviyeye gerilemesi
ile değerli metalin yükselişlerine hız kazandırdığı söylenebilir. Bugün açıklanacak olan saatlik ücretler ve tarım dışı istihdam
rakamı değerli metal fiyatlamaları açısından önemli. Tüm bu gelişmelerin akabinde Altın’da 1525 direncinin aşılması ile
yukarı yönlü hareketler hız kazanabilir.

GBPUSD
İngiltere PMI rakamlarının beklentinin altında kalmasına rağmen ABD’de yaşanan gerek imalat gerek hizmet PMI
görünümlü aktivitelerde mneydana gelen daralma Dolar varlıklarına değer kaybettirmişti. Bu gelişme ile yukarı yönlü
hareketlerinen hız kazandıran paritede 1,2330 seviyesine varan oranda yükseliş gerçekleşti. İngiltere Başbakanı Boris
Johnson’ın 31 Ekim tarihinde anlaşmasız ayrılığa hazırız açıklaması bile paritede dikkate değer bir geri çekilmeye neden
olmadı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson ayrıca AB'ye sundukları yeni anlaşma teklifiyle ilgili olarak bu teklif ciddiyetimizi
gösteriyor açıklamasında bulundu. Bu gelişmenin akabinde yukarı yönlü eğilimini koruyan paritede alımların 1,24-1,25
direnç bölgesi ile artacağını düşünüyoruz. Ancak aşağıda 1,2270 desteğine dikkat etmekte fayda var.
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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

Fed’e ilişkin faiz indirim beklentilerinin artması ile VIX endeksi yüzde 4,2 düşüşle 19,79 seviyesine geriledi.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ
04.10.2019

T
S&P500 SEKTÖR PERFORMANSLARI

EN ÇOK ARTAN-DÜŞEN HİSSELER
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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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