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ABD’deki Gelişmeler
 Çin’in, 2019 yılı GSYİH büyüme tahminini yüzde 6,5'ten yüzde 6,0 - 6,5 aralığına düşürmesi ile endeksler üzerindeki
baskı arttı. Çin, "zorlu bir ekonomik savaş" ile mücadele etmek amacıyla bazı vergi indirimleri yapıldığını açıkladı.
 S&P500 yüzde 0,4 eksi ile güne başlarken, açıklanan verilerin akabinde Salı gününü yüzde 0,1 oranında değer kaybı
ile bitirdi. Nasdaq endeksi günü yatay bölgede bitirirken, Dow Jones yüzde 0,1 eksi ile gün sonu kapanışı yaptı.
 S&P500 endeksi içerisinde sanayi ve temel maddeler sektörü diğer sektörlerden daha düşük performans gösterdi.
 Buna karşılık, iletişim sektörü yüzde 0,7, emlak sektörü yüzde 0,3 artı ile endeks içerisinde pozitif ayrıştı.
 ABD'nin Colorado eyaletinde maaşlarının artırılması konusunda okul yöneticileriyle anlaşamayan 4 binden fazla
öğretmen greve gitti. Kentteki öğretmenlerin 25 yıldır ilk kez greve gittiği görülüyor.
 ABD ISM Hizmet PMI rakamı Ocak ayında 56,7 iken Şubat ayında 59,7 ile tahminlerin oldukça üzerinde artış gösterdi.
Rapordan çıkan en önemli husus, imalat sektöründe meydana gelen aktivite artışının ABD ekonomisi için durgunluk
hikayesini ortadan kaldırmaya yardımcı olduğu yönünde oldu.
 Yeni Konut Satışları ise Aralık ayında yüzde 3,7 artış ile 621 bin olarak beklentilerin üzerinde geldi. Kasım ayı verisi
ise 657 binden 599 bin seviyesine aşağı yönlü revize edildi.
 ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 2,72 ile pek fazla değişim göstermedi.
 Dolar Endeksi yüzde 0,2 artarak 96,84 seviyesine yükseldi.
 ABD Ocak ayı Hazine Bütçesi, bir önceki yılın aynı döneminde 49,2 milyar dolar olan artışa kıyasla 8,7 milyar dolar
fazla verdi.
 OECD global büyüme tahminini 2019 yılı için yüzde 0,2 düşürerek yüzde 3,3 olarak belirledi.
Hisse Senetleri Görünümü
 General Electric’in CEO’su Larry Culp şirketin endüstriyel serbest nakit akışının 2019'da negatif olacağına ilişkin
açıklamada bulundu. Şirket hissesi günü yüzde 4,7 ekside kapattı.
 Dünyaca ünlü yatırımcı Carl Icahn, araç kiralama şirketi Hertz Global hisselerinin belli bir bölümünü elden çıkardığını
açıkladı. Bu haber sonrasında Hertz hisseleri günü yüzde 10’a varan kayıp ile bitirdi.
 Kohl’s 2,2 $ hisse başı kar açıklarken, şirket gelirlerinde tahminlerin oldukça üzerinde artış gerçekleşti. Şirket
rakiplerine kıyasla daha pozitif mali rapor açıklaması sonrasında yüzde 7,3 ile kayda değer oranda kazanç sağladı.
 Aon, Willis Towers Watson ile tamamen ortak bir işletme üzerine anlaşma yapmanın ilk aşamalarında olduğunu
doğruladı. Willis Towers Watson hisseleri bu haber sonrasında yüzde 5,2 oranında değer kazandı. Ancak Aon
hisselerinde satışlar yüzde 7,8 seviyesini buldu.
 Target açıklamış olduğu olumlu finansal raporlarında beklentilerin üzerinde 1,5 $ hisse başı kar açıkladı. Target ayrıca
2109 yılı satış beklentisini yukarı yönlü revize etti. Target’in açıkladığı mali raporları sonrasında kazançları yüzde 4,6
seviyesini ulaştı.
 Dünyaca ünlü yatırımcı Cowen, Kanada kökenli kenevir üreticisi şirketlerin performansının arttığına dikkat çekti.
Özellikle Aurora Cannabis öncülüğünde gerçekleşen bu performans artışı ile Cowen’in düşüncesi örtüşüyor.
G10’daki Gelişmeler
 OECD, Euro Bölgesi için 2019 yılı büyüme tahminini 0,8 puan düşürerek yüzde 1,0 seviyesine çekti.
 OECD İngiltere için büyüme tahminini ise 2019 yılı için yüzde 0,8, 2020 yılı için yüzde 0,9 seviyesinde belirledi.
Asya’daki Gelişmeler
 Capital'in Asya Baş Ekonomisti Mark Williams, Çin'deki büyüme oranının önümüzdeki on yılda yüzde 2'ye düşebileceği
konusunda uyarıda bulundu.
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BUGÜNÜN GÜNDEMİ
Para Birimi

TSİ

Veri/Gelişme

Dönem

Beklenti

Önceki

Değişim

Önem

USD

15:15

ADP Özel Sektör İstihdam

Şubat

188K

213K

***

0,388M

-8,647M

Aylık
Haftalık

WTI, Brent

18:30

Ham Petrol Stokları

USD

20:00

FOMC Üyesi Williams’ın Konuşması

**

USD

22:00

Bej Kitap

***

***

ABD Borsalarında Bugün Açıklanacak Bilançolar
Şirket Adı

Sembol

Piyasa Değeri

Tarih

Saati

Beklenti*

Dollar Tree Inc
Nio Inc

DLTR
NIO

22 Milyar $
10 Milyar $

06.03.2019
06.03.2019

Piyasa açılmadan önce
-

1.92
-

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

AT&T INC (T)

17.1

10.5

1.2

38028640

218 Milyar $

29.50-30.70

AL

37.42

27.50

KOHL'S CORPORATION (KSS)

17.1

11.1

2.0

3493277

10 Milyar $

65.50-68.00

AL

85.00

60.00

ANNALY CAPITAL MANAGEMENT (NLY)

17.1

1.1

16182540

14 Milyar $

10.00-10.20

AL

11.25

9.70

*Hisse önerileri 05-11 Mart tarih aralığına yönelik oluşturulmuştur. Hisselerin son durumuna ilişkin bilgilendirme günlük
olarak yapılacaktır.
AT&T INC (T): Şirket merkezi Whitacre Tower, Dallas, Teksas’ta bulunan çok uluslu bir telekomünikasyon şirketidir.
Alexander Graham Bell tarafından kurulan Bell Telefon Şirketi'yle birleşmiş ve dönem dönem dünyanın en büyük telefon
şirketi olmuştur. Uluslararası olarak, Latin Amerika'da DIRECTV ve SKY markaları altında yerel ve uluslararası dijital video
eğlence ve ses programlama dahil olmak üzere dijital televizyon hizmetleri sunmaktadır. Şirket daha önce SBC
Communications Inc. olarak bilinirken, 2005 yılının Kasım ayında adını AT & T Inc. olarak değiştirmiştir. AT & T Inc. 1983
yılında Dallas, Texas’ta kurulmuştur.
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KOHL'S CORPORATION (KSS): Kohl's Corporation, Amerika Birleşik Devletleri'nde birçok kanalı bulunan bir perakendeci
bir şirket olarak faaliyet göstermektedir. Şirketin mağazalarında ve web sitelerinde giyim, ayakkabı, aksesuar, güzellik ve
ev ürünleri sunulmaktadır. 3 Şubat 2018 itibariyle şirketin, 1.158 mağazası, Kohls.com olarak bir Web Sitesi, 12 FILA outlet
mağazası ve 4 Off-Aisle Merkezi bulunmaktadır. Kohl's Corporation 1962 yılında kurulmuştur ve merkezi Menomonee
Falls, Wisconsin’da yer almaktadır.
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ANNALY CAPITAL MANAGEMENT (NLY): Sermaye yönetimi faaliyeti gösteren Annaly Capital Management, Inc., konut ve
ticari varlıklara yatırım yapar ve finanse eder. Şirket çeşitli tipte mortgage destekli menkul kıymetler ve konut ipoteği
kredilerine yatırım yapmaktadır. Ticari ipotek kredileri, menkul kıymetler ve diğer ticari gayrimenkul yatırımlar faaliyet
alanını oluşturur. Aynı zamanda özel sermaye destekli orta pazar işletmelerine de finansman sağlar. Şirket gayrimenkul
yatırım ortaklığı (GYO) olarak vergilendirilmiştir. Annaly Capital Management, Inc. 1996 yılında kurulmuştur ve merkezi
New York'ta 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 verisinin tahminlerin oldukça üzerinde artış göstermesi ile ABD ekonomisinde imalat sektörünün
daraldığına ilişkin kanı zayıfladı. Bu verinin akabinde Dolar endeksi yükselişlerini haftanın üçüncü işlem gününe taşıdı.
Ayrıca yeni konut satışlarında meydana gelen artışın da Dolar varlıkları üzerindeki primlenme isteğini arttırdığını
görüyoruz. Bu bilgilerin ışığında Dolar’ın yaratmış olduğu baskı ile EURUSD paritesinde 1,13 seviyesine varan geri çekilme
hareketi yaşandı. Özellikle fiyatların 1,13 seviyesi altına sarkma gerçekleştirmesi ile düşüşlerin artarak devam ettiğini
görebiliriz. Bu hareketin devamında ise 1,1250 desteğini takip ediyoruz. Paritenin güçlü desteği olan 1,13 seviyesinden
toparlanma gerçekleştirmesi halinde ise 1,1350 ilk direnç seviyesi olarak izlenebilir.
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AMERİKAN TİPİ HAM PETROL (WTI): Dün ham petrol fiyatları 56,54 dolar seviyesine yükselse de bu seviye üzerinde kalıcı
olamadı. Amerikan Petrol Enstitüsü’nün açıkladığı haftalık ham petrol stoklarında meydana gelen 7,3 milyon varil artışın
ham petrol fiyatları üzerindeki olumsuz etkisi hissediliyor. Ayrıca küresel büyüme endişelerinin bir nebze de olsa artması
ham petrol fiyatlarını baskılıyor. OPEC’ten gelen açıklamaların ılımlı seyri ise emtiadaki düşüş baskısının sınırlandığını
görüyoruz. Özellikle emtianın 56,00 seviyesi altına sarkma gerçekleştirmesi ile düşüşlerin 55,00 dolar seviyesine kadar
sürdüğünü görebiliriz. Aksi senaryoda emtiada 57,50 direnci geçilmeden kalıcı yükselişten söz etmek zor görünüyor.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ
T

06.03.2019

ALTIN
ABD ISM Hizmet PMI rakamında meydana gelen artış üzerine Dolar varlıklarındaki değer kazancı genişledi. Dolar’daki bu
hareket ile beraber Altın fiyatlarının aşağı yönlü eğilimini koruduğunu görüyoruz. ABD 10 yıllık tahvil faizleri yatay seviyede
iken, emtianın 1290 seviyesinden dönüş gerçekleştirmekte başarılı olması halinde 1300 seviyesi üzeri kapanışları
izleyebiliriz. Ani düşüş hareketine bir miktar ara veren değerli metalde bugün açıklanacak olan ADP özel sektör istihdam
verisi önemli. Değerli metalin 1300 seviyesi üzerine yerleşmesi halinde alım yönlü pozisyonlarında artış yaşanabilir. Olası
bir satış potansiyelinde ise 1250 değerli metalin düşüşlerine hız kazandıracağı majör bir seviye olarak ön plana çıkıyor.

GBPUSD
Sky News’in bir haberine göre İngiltere, anlaşmasız Brexit’ten sonra gümrük tarifelerini yüzde 80-90 seviyesinde iptal
edeceğini duyurdu. İngiltere Başbakanlık sözcüsü’nden ise Brexit konusunda hala yapılacakların var olduğu ve süreç
üzerinde çalışma yürüttüklerine ilişkin açıklama geldi. Ayrıca İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney, Lordlar
Kamarası’nda gerçekleştirdiği konuşmasında anlaşmasız bir Brexit için hazırlık konusunda ilerleme kaydedildiğini, ancak
anlaşmasız bir Brexit ihtimalinde büyük şoklara hazır olunması gerektiğini belirtti. Tüm bu açıklamaların sonrasında geri
çekilmelerine hız kazandıran GBPUSD paritesinde Dolar varlıklarında meydana gelen değer kazancı da etkili oldu. Geri
çekilmelerin 1,3150 seviyesi altına gerilemesi olumlu sinyal üretmezken, düşüşlerin devamında 1,30 desteğini takip
ediyoruz.
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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

OECD’nin büyüme görünümünü aşağı yönlü revize etmesi ile VIX endeksi 15,15 seviyesine varan yükseliş gerçekleştirdi.
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S&P500 SEKTÖR PERFORMANSLARI

EN ÇOK ARTAN-DÜŞEN HİSSELER
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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.

Türev Araçlar Müdürlüğü
Özgecan Kum
Hizmet Noktalarımız
Genel Müdürlük
Antalya
Bakırköy
Caddebostan
Samsun

Kıdemli Uzman

ozgecan.kum@yf.com.tr

+90 (212) 317 69 00
+90 (242) 243 02 01
+90 (212) 543 05 04
+90 (216) 302 88 00
+90 (362) 431 46 71

Merkez
Ankara
Bursa
İzmir
Ulus

+90 (212) 317 68 29

+90 (212) 334 98 00
+90 (312) 417 30 46
+90 (224) 224 47 47
+90 (232) 441 80 72
+90 (212) 263 00 24

