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ABD’deki Gelişmeler
 ABD Başkanı Trump’ın Çin ile sağlanacak olan anlaşmayı 2020 yılı seçimleri sonrasında ertelemenin elverişli olacağını
açıklaması sonrasında piyasalardaki risk iştahı zayıflamıştı. Ancak dün bu söylemlere karşın bir Bloomberg haberine
göre, ABD ile Çin’in ticaret anlaşmasına yakın olduğuna ilişkin oluşan haber akışı sonrasında küresel piyasalarda
toparlanma yaşandı.
 S&P500 Çarşamba günü yüzde 0,6 oranında değer kazanırken, Dow Jones ve Nasdaq endeksinde kazançlar yüzde 0,5
seviyesine ulaştı.
 ABD Başkanı Trump, Çin ile müzakerelerin ılımlı bir şekilde devam ettiğini açıklarken, NATO Zirvesi'nin ardından
yapmayı planladığı basın toplantısını iptal etti.
 ABD’de Kasım ayı ADP Özel Sektör İstihdamı 67 bin kişiyi istihdama dahil ederek beklentilerin oldukça altında kaldı.
 ISM Hizmet PMI endeksi ise 53,9 ile bir önce ay verisine oranla aşağı yönlü ivmelenme kaydetti.
 S&P500 endeksi içerisinde, enerji sektörü petrol fiyatlarının artmasına paralel yüzde 1,6 ile günün en çok değer
kazanan sektörü olarak yer aldı.
 Temel maddeler sektörü ise eksi yüzde 0,04 ile negatif ayrıştı.
 ABD 10 yıllık tahvil faizleri yedi baz puan artarak yüzde 1,78 seviyesine yükseldi.
 Dolar endeksi ise yüzde 0,1 düşüşle 97,60 seviyesine geriledi.
Hisse Senetleri Görünümü
 Google’ın iki önemli kurucusu olan şirket CEO'su Larry Page ve Yönetim Kurulu Başkanı Sergey Brin, yönetimden
çekildiğini duyurdu. Google CEO’su Larry Page görevini Sundar Pichai’ye devretti. Bu gelişmeye rağmen Google
hisseleri günü yüzde 1,9’u aşan oranda değer kazanımı ile sonlandırdı.
 Expedia'nın CEO'su Mark Okerstrom ve CFO Alan Pickerill ise üst yönetimin talebi üzerine istifa ettiğini duyurdu.
Şirketin üçüncü çeyrekte dikkat çeken zayıf finansalları sonrasında gündeme gelen bu karara istinaden Yönetim
Kurulu Başkanı Barry Diller, üst yönetim ve yönetim kurulunun stratejiye katılım gerçekleştiremediğinden yakındı. Bu
gelişme sonrasında Expedia hisselerinde yüzde 6,2 oranında değer kazanımı meydana geldi.
 Kazanç cephesinde, Campbell Soup finansallarında kar beklentilerini aştıktan sonra yüzde 1,9 artışla 52 haftanın en
yüksek seviyesini yükseldi.
 Salesforce beklentilerin altında gelen finans raporları sonrasında günü yüzde 3,2 oranında ekside kapadı.
 İnsan kaynakları yazılım şirketi olan Workday hisselerinde ise tahminlerin üzerinde gelen kazanç raporu sonrasında
seans öncesinde değer kazanımı içerisinde yer aldığı görülüyor.
 Güney Koreli LG Chem, General Motors'la elektrikli araç bataryası ortak girişimi kurmak için 2023'e kadar ABD'deki
iştirakine 916 milyon dolar yatırım yapacağını açıkladı.
 Çokuluslu dev petrol şirketi Exxon Mobil, Çin enerji piyasasının kaliteli bir endüstriyel kalkınmasına katkıda bulunmak
üzere buradaki yatırımlarını artıracağını duyurdu.
G10’daki Gelişmeler
 Almanya’da Fabrika Siparişleri Ekim ayında yüzde 0,4 ile tahminlerin üzerinde daralma gösterdi.
 Euro Bölgesi ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 1,2 ile beklentilere paralel seviyede büyüme gerçekleştirdi.
 Ekim ayı Euro Bölgesi Perakende Satışlar verisi ise aylık bazda yüzde 0,6 oranında azalarak beklentilerden kötü bir
performans sergiledi.
Asya’daki Gelişmeler
 Japonya Ekonomi Bakanı ılımlı toparlanan ekonomi görünümünde bir değişiklik olmadığını ancak ihracatın
yavaşlaması konusunda endişelerin arttığına dikkat çekti.
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BUGÜNÜN GÜNDEMİ
Para Birimi
USD
USD
NGAS

TSİ
16:30
18:00
18:30

Veri/Gelişme
İşsizlik Maaşı Başvuruları
Fabrika Siparişleri
Doğal Gaz Stokları

Dönem

Ekim

Beklenti
215K
0,3%
-22B

Önceki
213K
-0,6%
-28B

Değişim

Haftalık
Aylık
Haftalık

Önem
**
***
**

ABD Borsalarında Bugün Açıklanacak Bilançolar
Şirket Adı

Sembol

Piyasa Değeri

Tarih

Saati

Beklenti*

Broadcom Inc
Tiffany & Co
Zoom Video Communications
Kroger Co

AVGO
TIF
ZM
KR

14 Milyar $
12 Milyar $
20 Milyar $
20 Milyar $

05.12.2019
05.12.2019
05.12.2019
05.12.2019

Piyasa kapandıktan sonra
Piyasa açılmadan önce
Piyasa açılmadan önce

5.36
0.85
0.03
0.48

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’de beklentilerin altında gelen ISM Hizmet PMI rakamı sonrasında Dolar varlıkları üzerinde meydana gelen zayıflık
ADP Özel Sektör İstihdam rakamının tahminlerin oldukça altında gerçekleşmesi sonrasında arttı. Bu gelişme sonrasında
EURUSD paritesinde 1,11 seviyesine yönelik yukarı yönlü ataklar oluştu. ABD Başkanı Trump’un Fransa’ya tehditte
bulunduğu yaptırım kararına karşılık Avrupa Birliği’nden misillemede bulunma konusunda çekinmeyeceklerine ilişkin
açıklama gelmişti. İkili arasında artan gerilim paritede bir miktar tansiyonu arttırırken, paritenin 1,11 seviyesinin aşılmakta
bir miktar zorlandığını görüyoruz. Euro Bölgesi Perakende Satışlar’da yaşanan zayıflığın da Euro tarafını zayıflattığı
görülüyor. Özellikle bu seviye üzeri kapanışlar paritede 1,1150 direnci ile alım potansiyelinin artmasına yol açabilir.
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AMERİKAN TİPİ HAM PETROL (WTI): Dün ham petrol fiyatları yüzde 4 artışla 58,42 seviyesine yükseldi. Haftalık açıklanan
ABD ham petrol stokları 1,7 milyon varil azalış beklentisinin oldukça üzerinde 4,8 milyon varil oranında azalış gösterdi.
Ham petrol üretim miktarı değişim göstermezken, distile yakıt ve benzin stokları beklentinin üzerinde bir artışa işaret etti.
Bu rapor sonrasında ham petrolde yükselişlerin hız kazandığını gördük. Ayrıca Irak Petrol Bakanı’nın petrol üretimini
azaltma konusunda gerekli taahhütlere yakın zamanda ulaşılacağının açıklanması emtiadaki yükselişi tetiklemişti. Bugün
gerçekleşen OPEC toplantısından ise ana senaryonun 400 bin varil petrol azaltılması yönünde müzakere edildiği açıklandı.
Bu gelişmelerin akabinde emtianın 58,70 direnci ile yükselişlerini 60,00 seviyesine taşıması beklenebilir.
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ALTIN
ABD ve Çin'in ticaret anlaşmasının ilk aşamasının geri çekilecek tarifelerin miktarı konusunda anlaşmaya varmaya
yaklaştıklarının açıklanması ile piyasalardaki risk iştahı toparlanma gösterdi. Özellikle bu anlaşmanın ABD’nin 15 Aralık’ta
yürürlüğe girecek tarifelerin öncesinde imzalanacağına ilişkin beklentiler artış gösterdi. Diğer taraftan ABD’de ADP Özel
Sektör İstihdam verisinin beklentinin altında kişinin istihdam dahil edildiğine dikkat çekmesi sonrasında Dolar varlıkları
üzerindeki tansiyon yükseldi. ISM Hizmet PMI verisinin de aylık bazda bir miktar aşağı yönlü ivmelenmesi sonrasında Dolar
varlıklarındaki geri çekilme belirginleşti. Risk iştahında meydana gelen ivmelenme Altın fiyatlarını baskılarken, zayıf Dolar
varlıkları ile değerli metalin 1475 seviyesi çevresinde fiyatlamalarını sürdürdüğü görülüyor. Değerli metalin yükselişlerine
1480 direnci üzeri kapanışlarla hız kazandırması beklenebilir.

GBPUSD
Dün İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Facebook ve Google gibi ABD'li internet devlerine yeni vergiler koymaya devam
edeceklerine ilişkin açıklama gerçekleştirdi. Johnson'ın bu kararı Fransa'yı dijital vergi misillemesi yapmakla tehdit eden
ABD Başkanı Trump'a karşı aldığını belirtti. Ayrıca dün İngiltere tarafında açıklanan Hizmet PMI rakamı Sterlin varlıklarına
değer kazandırmıştı. Diğer taraftan ABD’de açıklanan zayıf özel sektör istihdamı ve ISM Hizmet PMI rakamı sonrasında
Dolar varlıkları üzerinde oluşan değer kaybı ile paritede 1,3150 seviyesine varan oranda yükseliş gerçekleştirdi. Özellikle
1,3170 direncinin aşılması ile paritede 1,32-1,33 direnç bölgesine yönelik ataklar sıklaşabilir. Aşağıda ise 1,30 seviyesi ana
destek noktamız olma görevini koruyor.
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FED’İN FAİZ İNDİRİM OLASILIĞI

Fed’in Aralık ayı toplantısına ilişkin faiz indirim beklentileri yüzde 0 seviyesinde yer alıyor.
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GELİŞEN ÜLKE PARA BİRİMLERİNİN DOLAR’A KARŞI PERFORMANSI

VIX ENDEKSİ

ABD’nin Çin ile anlaşmaya yakın olduğunun açıklanması ile VIX endeksi 14,37 seviyesine geriledi.
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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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