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ABD’deki Gelişmeler
 ABD Başkanı Trump’ın ABD ve Çin arasında sağlanacak anlaşmanın 2020 seçimi sonrasına ertelenmesinin daha iyi
olabileceğini öne sürmesinin ardından endeksler günü satıcılı kapattı.
 Ayrıca 15 Aralık'ta yürürlüğe konulması beklenen olası ek gümrük tarifelerine az süre kala ABD Başkanı Trump'ın bu
açıklamaları piyasalardaki endişeleri arttırdı.
 ABD teknoloji şirketlerini hedef alarak dijital bir vergi yasasını yürürlüğe geçiren Fransa’ya cevaben 2,4 milyar dolarlık
Fransız ithalatının yüzde 100'e kadar vergilendirilmesi kararı ise risk iştahı üzerinde önemli derece etkili oldu.
 S&P500 endeksinde Salı günü yüzde 1,4 seviyesine varan oranda değer kaybı meydana gelse de endeks günü yüzde
0,7 oranında ekside kapadı.
 Dow Jones endeksi eksi yüzde 1,0 oranında değer kaybına uğrarken, Nasdaq endeksi yüzde 0,6 kayıpla günü hafif
satıcılı tamamladı.
 ABD Başkanı Trump NATO zirvesinde gazetecilere verdiği demeçte, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un ‘NATO’da
beyin ölümü gerçekleşiyor’ yorumunu eleştiren açıklamalarda bulundu.
 S&P500 endeksi içerisinde enerji sektörü yüzde 1,6 oranında değer kaybına uğrarken, finans sektörü yüzde 1,3 eksi
ile günün negatif ayrışan sektörleri olarak yer aldı.
 Buna karşılık, emlak sektörü yüzde 0,7 ve kamu hizmetleri yüzde 0,5 oranında değer kazanarak günün tek pozitif
seyreden sektörleri olarak ayrıştı.
 ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise 13 baz puan düşerek yüzde 1,71 seviyesine geriledi.
 Dolar endeksi ise yüzde 0,1 değer kaybı ile 97,74 seviyesine düştü.
Hisse Senetleri Görünümü
 General Electric hisseleri bir süredir sağlık biriminin satışı için alıcı arayışını sürdürdüğünü açıklaması sonrasında günü
yüzde 1,5 oranında değer kaybı ile sonlandırdı.
 Raymond James, Wells Fargo hisselerine ilişkin görüşünü aşağı yönlü revize etmesi sonrasında şirket hissesi yüzde
2’ye varan oranda değer kaybına uğradı.
 American Express’in Uber Technologies ile yeni bir ortalık anlaşması imzaladığına yönelik oluşan haber akışı Uber
Technologies hisselerine yüzde 0,2 oranında değer kazandırırken, American Express hisseleri günü yüzde 0,6
oranında ekside kapadı.
 Cleveland-Cliffs, AK Steel'i 1,1 milyar dolara satın almayı taahhüt etmesi sonrasında Cleveland-Cliffs hisselerinde
yüzde 10,7 oranında ani değer kaybı oluştu. Bu karar sonrasında ayrıca AK Steel hisseleri yüzde 4,2 oranında değer
kazandı. ABD Başkanı Trump’ın bu sektörlere yardımcı olmak amacıyla çelik ve alüminyum ithalatı için tarifeler
koyacağını açıklamasının ardından 2018’in başından itibaren hisse senetleri üzerinde pozitif fiyatlama meydana
gelmişti.
G10’daki Gelişmeler
 Almanya Hizmet PMI rakamı Kasım ayında 51,7 seviyesine yükselirken, Euro Bölgesi Hizmet PMI’ı 51,9 ile beklentilerin
üzerinde geldi.
 İngiltere Kasım ayı Hizmet PMI rakamı ise 49,3 ile beklentileri karşıladı. Ancak bir önceki ay verisine oranla bu rakam
baz seviye olan 50,0’nin altında gerçekleşti.
Asya’daki Gelişmeler
 Çin Caixin Hizmet PMI rakamı Kasım ayında 53,5 ile bir önceki ayın üzerinde gerçekleşerek Çin ekonomisine ilişkin
olumlu bir tablo çizdi.
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BUGÜNÜN GÜNDEMİ
Para Birimi
USD
USD
USD
WTI, Brent

TSİ
16:15
17:45
18:00
18:30

Veri/Gelişme
ADP Özel Sektör İstihdamı
ABD Hizmet PMI
ABD ISM Hizmet PMI
Ham Petrol Stokları

Dönem

Kasım
Kasım
Kasım

Beklenti
140K
51,6
54,5
-1,734M

Önceki
125K
51,6
54,7
1,572M

Değişim

Aylık
Aylık
Aylık
Haftalık

Önem
***
***
**
***

ABD Borsalarında Bugün Açıklanacak Bilançolar
Şirket Adı

Sembol

Piyasa Değeri

Tarih

Saati

Beklenti*

Campbell Soup Co
Slack Technologies Inc
Synopsys Inc

CPB
WORK
SNPS

14 Milyar $
12 Milyar $
20 Milyar $

04.12.2019
04.12.2019
04.12.2019

Piyasa açılmadan önce
Piyasa kapandıktan sonra

0.71
-0.08
1.13

HAFTALIK HİSSE ÖNERİLERİ
Finansal Enstrüman

Ortalama F/K

F/K P/DD

Ortalama
İşlem Hacmi

Piyasa
Değeri

Alım Fiyat
Aralığı

Öneri

Kar-Al

Zarar-Kes

SOLARWINDS CORPORATIONS (SWI)

17.1

8.4

2.2

603020

6 Milyar $

18.00-19.50

AL

27.00

16.00

MICRON TECHNOLOGY, INC. (MU)

17.1

8.2

1.4

19553401

50 Milyar $

43.50-46.50

AL

61.00

39.50

DUNKIN' BRANDS GROUP, INC (DNKN)

17.1

26.9

609717

6 Milyar $

75.00-77.50

AL

95.00

70.00

*Hisse önerileri 04 - 09 Aralık tarih aralığına yönelik oluşturulmuştur. Hisselerin son durumuna ilişkin bilgilendirme günlük
olarak yapılacaktır.
SOLARWINDS CORPORATIONS (SWI): SolarWinds Corporation, ABD’de ve uluslararası alanda bilgi teknolojisi altyapı
yönetimi üzerine yazılımı ürünleri sunmaktadır. Şirket bilgi teknolojisi altyapısında, ağ, sistem, masaüstü, uygulama,
depolama, veritabanı ve Web sitesi altyapılarını izlemek ve yönetmek için ürünler sunar. Şirket, ağ performans sorunlarını
tespit etme, tanımlama ve çözme becerisinin yanı sıra, ağ yönetimi yazılım paketi de sunmaktadır. Ayrıca, şirket kimlik
avı, kötü amaçlı yazılım ve diğer e-posta kaynaklı tehditlere karşı koruyan, bağımsız olarak bir e-posta koruma ve arşivleme
platformu da sunar. SolarWinds Corporation 1999 yılında kurulmuştur ve merkezi Austin, Teksas'ta bulunmaktadır.
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MICRON TECHNOLOGY, INC. (MU): Micron Technology, Inc. dünya çapında bellek ve depolama işlemleri üzerine faaliyet
göstermektedir. Şirket DRAM, NAND, NOR Flash ve Micron, Crucial ve Ballistix markaları altında özel etiketlerin yanı sıra
3D XPoint belleği de dahil olmak üzere bellek ve depolama teknolojileri sunar. Şirketin BMW Group ile stratejik işbirliği
bulunmaktadır. Micron Technology, Inc., 1978 yılında kurulmuştur ve merkezi Boise, Idaho’da bulunmaktadır.
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DUNKIN' BRANDS GROUP, INC (DNKN): Dunkin' Brands Group, Inc., dünya çapında restoran faaliyetlerini geliştirmekte,
franchise etmekte ve lisanslamaktadır. Şirket restoranlarında genellikle sıcak ve soğuk kahve, unlu mamuller ve dondurma
servis edilmektedir. Şirket ayrıca perakende satış mağazalarında da toptan satış hizmeti sunmaktadır. 30 Mart 2019
itibariyle şirketin 12.900 Dunkin 'Donuts ve 8.000 Baskin-Robbins restoranı bulunmaktadır. Şirket, ürünlerini Dunkin
'Donuts ve Baskin-Robbins markaları altında sunar. Dunkin 'Brands Group, Inc., Canton merkezli, Massachusetts’de 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
ABD Başkanı Trump’ın Çin ile imzalanacak olan ticaret anlaşması için 2020 yılı seçimlerini beklemenin daha yararlı
olacağını açıklaması sonrasında dün piyasalardaki risk iştahı zayıf seyretti. ABD tarafından Fransa’ya 2.4 milyarlık ek
gümrük vergisine uygulanacağının açıklanması sonrasında ABD ile AB arasında gerilen ilişkiler parite yükselişlerini bir
miktar baskıladı. Dolar tarafı nispi zayıf görüntüsünü korurken, bugün açıklanan Euro Bölgesi Hizmet PMI rakamının 51,9
ile beklentileri karşılaması sonrasında paritede alım potansiyelinin tetiklendiği görülüyor. EURUSD paritesinde özellikle
1,1080 direncinin aşılması ile 1,11 seviyesine yönelik ataklar sıklaşabilir. Böylece paritede bir süredir zayıf görünümün son
bulduğunu görebiliriz. Ancak aşağıda 1,1050 desteğinin geri çekilmelerde baz seviye olarak ön plana çıktığını belirtelim.
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AMERİKAN TİPİ HAM PETROL (WTI): Ham petrol fiyatları dün yüzde 0,3 oranında artarak 56,13 $ seviyesine yükseldi.
Amerikan Petrol Enstitüsü’nün açıkladığı haftalık ham petrol stokları 3,7 milyon varil seviyesinde azalış göstererek petrol
fiyatlarındaki yükselişe destek oldu. Ayrıca OPEC toplantısında üretim kısıntılarının arttırılacağına ilişkin korunan
beklentilerin de ham petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü eğilimi arttırdığı söylenebilir. Özellikle Suudi Arabistan’ın ham
petrol üretimini 10 milyon varil çerçevesinde azaltacak olmasının da emtia yükselişleri açısından destekleyici rol oynadığı
görülmekte. Diğer taraftan ABD ve Çin arasındaki anlaşmanın 2020 yılı seçimleri sonrasında ertelenme talebinin küresel
risk iştahını zayıflatması ham petrol yükselişlerinde ivme kaybı yaratması beklenebilir. Tüm bu gelişmelerin akabinde
emtiada kalıcı yükseliş potansiyeli açısından 57,50 direnci üzeri kapanışları takip ediyoruz.
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ALTIN
ABD Başkanı Trump’ın Çin ile imzalanacak olan ticaret anlaşması için 2020 yılı Kasım ayında gerçekleşecek olan başkanlık
seçimlerini bekleyebileceğini açıklaması sonrasında piyasalardaki risk iştahı azalış gösterdi. İlk aşama anlaşmasının ise
2020 yılı öncesinde imzalanması için aceleci davranılması gerekmediğini belirten Trump, Brezilya, Arjantin ve Fransa’ya
uygulamayı planladığı yaptırımlarını açıklaması sonrasında piyasalardaki güvenli liman talebi artış gösterdi. Diğer taraftan
ABD Başkanı Trump’ın NATO toplantısında yaptığı piyasaları tedirgin edici açıklamaların akabinde değerli metalde 1480
seviyesine varan oranda değer kazanımı gerçekleşti. Ayrıca ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 1,70 seviyesine
gerilemesinin de Altın fiyatları üzerindeki pozitif etkisi hissediliyor. Değerli metalin özellikle 50 günlük üssel hareketli
ortalama seviyesi olan 1477 noktasından aldığı destekle yükselişlerini 1500 direnci ile hız kazandırması beklenebilir.

GBPUSD
İngiltere’de açıklanan İnşaat PMI rakamının beklentilerin üzerinde gelmesi sonrasında bugün İngiltere Kasım ayı Hizmet
PMI rakamı 49,3 ile beklentileri aştı. Bu gelişme sonrasında yükselişlerine hız kazandıran paritede 1,30 seviyesinin
geçilmesi ile alım potansiyelinin arttığı görülüyor. Dolar tarafının hafif satıcılı görünümünü sürdürmesinden fırsat bulan
Sterlin varlıklarının G10 para birimleri içerisindeki pozitif ayrışımını arttırması ile paritede yükselişleri 1,3170 direnci
çerçevesince takip ediyoruz. Diğer taraftan Londra’da gerçekleşen NATO zirvesinde ABD Başkanı Trump’tan gelen
açıklamalar piyasalardaki tedirginliği bir miktar arttırdığı söylenebilir. GBPUSD paritesinin teknik görünümünde orta vadeli
önemli bir direnç bölgesi olan 1,31-1,32 bandını aşmaya çalıştığı görülüyor. Özellikle bu hareketin kalıcı olması GBPUSD’da
yukarı yönlü trend eğiliminin başlangıcı olabilir.
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FED’İN FAİZ İNDİRİM OLASILIĞI

Fed’in Aralık ayı toplantısına ilişkin faiz indirim beklentileri yüzde 2,3 seviyesinde yer alıyor.
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GELİŞEN ÜLKE PARA BİRİMLERİNİN DOLAR’A KARŞI PERFORMANSI

VIX ENDEKSİ

ABD ve Çin anlaşmasının 2020 seçimleri sonrasına ötelenmesiyle VIX endeksinin 15,21 seviyesinde seyrettiği görülmekte.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ
04.12.2019

T
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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