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ABD’deki Gelişmeler
 Dün ABD piyasaları ABD’nin eski başkanı George Bush’u anma günü nedeniyle kapalıydı.
 Çin, ABD ile imzaladığı ateşkese ilişkin taahhütlerini gerçekleştirmek üzere harekete geçti. Bloomberg haberine göre
Çinli yetkililerin ABD'den doğal gaz ve soya fasulyesi ithal etmek üzere hazırlıklara başladığı belirtildi.
 ABD vadelileri ise yarım günlük işlem seansında yüzde 0,5 seviyesi civarında değer kazandı.
 ABD Başkanı Trump’ın Çin ile anlaşmaya varılan 90 günlük süre sonrasında tekrardan vergi uygulayabileceğini ima
etmesiyle dün Avrupa endekslerinde de satış yaşandı.
 New York Fed Başkanı John Williams, dün yapmış olduğu açıklamasında ABD ekonomisine yönelik iyimser görüş
belirtirken, kademeli faiz artışını desteklediğini dile getirdi.
 Bej Kitap Raporu, ABD’de büyümenin yavaşladığına işaret ederken, gümrük tarifelerine yönelik belirsizliğin piyasalar
açısından endişe kaynağı olmaya devam ettiğini belirtti. Ayrıca rapor, artan faiz oranları ve emek piyasasındaki arz
eksikliğinin iş dünyasındaki iyimserliği azalttığına değindi.
 ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 2,88 seviyesine dek gerilerken, Dolar endeksi 97,00 seviyesi üzerinde seyrediyor.
Hisse Senetleri Görünümü
 Huawei’nin sahibi Ren Zhengfei’nin kızı ve şirketin CFO'su Meng'in ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını delmek
suçlamasıyla tutuklandı. Bu haber Huawei’nin, artan akıllı telefon sevkiyatında Apple’ı geride bırakması nedeniyle
hisse fiyatlaması üzerinde bugün hareketliliğe neden olabilir.
G10’daki Gelişmeler
 Almanya Fabrika Siparişleri Ekim ayında yüzde 0,3 oranında artış gösterdi.
 Uluslararası Kredi Derelendirme Kuruluşu Fitch, dün yapmış olduğu açıklamasında Euro Bölgesi büyümesinin hayal
kırıklığı yarattığını dile getirdi. Dünya ticaretinin hız kestiğine değinen Fitch, Çin’in yavaşlamasının artık senaryo değil
gerçekliği barındırdığını belirtti.
 AB Komisyonu Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, Brexit oylamasının ülkenin geleceğini oluşturacağını açıkladı.
Asya’daki Gelişmeler
 Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin kurucusu ve sahibi Ren Zhengfei'nin kızı aynı zaman şirket CFO’su Meng Wanzhou,
Kanada'nın Vancouver kentinde gözaltına alındı. Meng, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmekle suçlanıyor. Bu
gelişme ile Asya piyasalarının oldukça satıcılı seyrettiği görülüyor.

BUGÜNÜN GÜNDEMİ
Para Birimi
WTI, Brent
USD
USD
USD
USD
USD
WTI, Brent

TSİ
16:15
16:30
17:45
18:00
18:00
19:00

Veri/Gelişme
OPEC Toplantısı
ADP Özel Sektör İstihdamı
İşsizlik Maaşı Başvuruları
ABD Hizmet PMI
Fabrika Siparişleri
ISM İmalat Dışı PMI
Ham Petrol Stokları

Dönem

Beklenti

Önceki

Değişim

Kasım

196K
226K
54,4
-1,9%
59,2
-0,942M

227K
234K
54,4
0,7%
60,3
3,577M

Aylık
Haftalık
Aylık
Aylık
Aylık
Haftalık

Kasım
Ekim
Kasım

Önem
***
***
**
**
**
***
***

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ
06.12.2018

T
ABD Borsalarında Bugün Açıklanacak Bilançolar
Şirket Adı

Sembol

Piyasa Değeri

Tarih

Saati

Beklenti*

Lululemon Athletica
Broadcom Inc
The Kroger Co.

LULU
AVGO
KR

18 Milyar $
95 Milyar $
22 Milyar $

06.12.2018
06.12.2018
06.12.2018

Piyasalar kapandıktan sonra
Piyasalar kapandıktan sonra
Piyasalar açılmadan önce

0.7
5.58
0.43

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

BANCO SANTANDER-CHİLE (BSAC)

21.1

15.9

3.1

301206

14 Milyar $

31.15-32.20

AL

37.00

29.50

HEWLETT PACKARD ENTERPRİSE (HPE)

21.1

7.8

1.0

10520256

22 Milyar $

15.00-15.75

AL

18.25

14.30

APOLLO GLOBAL MANAGEMENT (APO)

21.1

17.8

5.4

1041512

11 Milyar $

28.00-29.50

AL

36.50

26.00

*Hisse önerileri 04-10 Aralık tarih aralığına yönelik oluşturulmuştur. Hisselerin son durumuna ilişkin bilgilendirme günlük
olarak yapılacaktır.
BANCO SANTANDER-CHİLE (BSAC): Banco Santander, Şili'de ticari ve bireysel bankacılık ürün ve hizmetleri sunmaktadır.
Şirket tasarruf ürünleri, çok çeşitli krediler, ticari işlemler, ticaret ve döviz forward sözleşmeleri üzerine faaliyet gösterir.
Aynı zamanda yatırım fonları, sigorta, hisse senedi alım satımı, döviz, finansal kiralama, finansal danışmanlık, yatırım
yönetimi, dış ticaret ve ipotek finansmanı, hazine ve işlem hizmetleri ile gayrimenkul sektörüne yönelik projelerin
finansmanı için özel hizmetler sunmaktadır. Şirket, Santander markası altında 276, Select marka adı altında 51, pazar için
7 özel şube, 31 ödeme merkezi ve 926 ATM olmak üzere toplam 385 şube işletmektedir. Banco Santander-Şili 1977 yılında
kurulmuştur ve merkezi Santiago, Şili’dedir.
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HEWLETT PACKARD ENTERPRİSE (HPE): Hewlett Packard Enterprise Company, bir teknoloji şirketi olarak faaliyet
göstermektedir. Şirket, müşterilerinin bilgisayar ihtiyaçlarını tam olarak karşılamak için görev sunucuları faaliyeti gösterir.
Şirket ayrıca operasyonel hizmetler, danışmanlık, profesyonel hizmetler, iletişim ve medya çözümleri de sunar. Kurumsal
Yatırımlar bölümü, Hewlett Packard laboratuarlarında ve çeşitli ticari inkübasyon faaliyetlerinde yer almaktadır. Şirket,
küçük ve orta ölçekli işletmeler ve büyük küresel işletmelere faaliyet sunmaktadır. Şirketin ARM ve SUSE'nin yanı sıra
Edinburgh Üniversitesi, Bristol Üniversitesi ve Leicester Üniversitesi ile işbirliği anlaşması bulunmaktadır. Hewlett Packard
Enterprise Şirketi, Palo Alto, California'da bulunmaktadır.

APOLLO GLOBAL MANAGEMENT (APO): Apollo Global Management, kamuya ait bir yatırım yönetim şirketidir. Firma,
öncelikli olarak, diğer kurumsal ve bireysel yatırımcıların yanı sıra, vakıf ve devlet varlık fonlarına hizmet vermektedir.
Müşteri odaklı portföyleri yönetir. Ayrıca firma müşterileri için hedge fonları gayrimenkul fonları ve özel sermaye fonları
yönetmektedir. Firma dünya çapında sabit gelir ve alternatif yatırım pazarlarına yatırım yapmaktadır. Şirket Amerika
Birleşik Devletleri ve Avrupa'ya odaklanarak Kuzey Amerika'da bulunan şirketlere yatırım yapmayı amaçlamaktadır. Firma
ayrıca başta Batı Avrupa ve Asya olmak üzere Kuzey Amerika dışında yatırımlar da gerçekleştirir. Firma yatırım portföyünü
oluşturmak için şirket içi bir araştırma yürütmektedir. Apollo Global Management, 1990 yılında New York'ta kurulmuştur.
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*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
Dün ABD piyasalarının ABD’nin eksi başkanı George Bush’u anma günü olması nedeniyle kapalı olması EURUSD paritesinin
dar bir bantta hareket etmesine yol açtı. Dolar endeksi 97,00 seviyesi üzerinde yatay seyrederken, parite 1,1330 seviyesi
üzerinde fiyatlanmaya devam ediyor. Fitch’in Euro Bölgesi ekonomisi hakkında yapmış olduğu olumsuz açıklamalar Euro
varlıkları üzerinde değer kaybına neden olurken, parite fiyatlarının tekrardan 1,13-1,14 dar bandı içerisinde sıkışmasına
neden olduğu görülüyor. Bugün ABD’de ADP Özel Sektör İstihdamı ve PMI rakamları olmak üzere takip edilecek birçok
veri akışı bulunuyor. Paritenin yukarı yönlü potansiyelinde 50 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 1,1430 direncini
takip ediyoruz. Paritenin Dolar baskısı ile 1,1280 seviyesi altını test etmesi halinde ise 1,12 seviyesine varan geri çekilme
hareketi gündeme gelebilir.
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AMERİKAN TİPİ HAM PETROL (WTI)
Bugün piyasaların en önemli gündemini Viyana’da gerçekleşecek olan OPEC toplantısı oluşturuyor. Piyasaların beklentisi
toplantıda arz kesintisinin 1-1,5 milyon varil düzeyinde olacağı yönünde. Ancak ham petrolün bir süredir toplantıdan
çıkacak olan arz kesintisi kararını fiyatladığını söyleyebiliriz. Toplantıdan Suudi Enerji Bakanı’nın beklentiden daha az
üretim kısıntına gitme önerisi ham petrolün 50,00 dolar seviyesine varan düşüş gerçekleştirmesine neden oldu. Fiyatların
50,00 seviyesi altında kapanış gerçekleştirmesi halinde emtiadaki geri çekilmeler 47,00 desteğine dek sürebilir. Diğer
taraftan bugün piyasalarda ham petrol stokları verisini takip edeceğiz. Güçlü bir destek konumunda bulunan 50,00 dolar
seviyesinden meydana gelebilecek bir yukarı yönlü atakta ise 52,30 ilk direnç seviyesi olarak izlenebilir.
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ALTIN
Dün ABD piyasalarının kapalı olması nedeniyle bir miktar hacimsiz seyreden Altın fiyatlarında 1235 seviyesi üzeri görünüm
korunuyor. Ancak 1240 seviyesi üzeri denemelerinde zayıf kalan değerli metalde bugün itibariyle bir miktar geri çekilme
potansiyeli mevcut. ABD ve Çin arasında gündeme gelen ateşkesin geçici olma durumunun konuşulması Altın
fiyatlarındaki güçlü duruşun korunmasına yol açıyor. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin de yüzde 2,88 seviyesine gerilemesi
Altın fiyatlarındaki kısa vadeli geri çekilme potansiyelinin sınırlı kalmasına yol açabilir. Bugün ABD piyasalarında takip
edilecek birçok veri akışı bulunuyor. Değerli metalde fiyatların 1240 seviyesi üzerinde kapanış gerçekleştirmesi ile
yükselişler 1250 seviyesine dek sürebilir. Aşağıda ise 1235 seviyesi altı kapanışların yapılması Altın fiyatlarını 1220
desteğine doğru sürükleyebilir.

GBPUSD
Dün İngiltere hükümetinin Parlamento’nun alt kanadı olan Avam Kamarası oylamasını kaybetmesi ile GBPUSD paritesinde
1,2715 seviyesine varan geri çekilme meydana geldi. İngiltere Başbakanı Theresa May ise Brexit tartışmalarının yıpratıcı
olduğunu ve hükümetin ülkenin AB üyeliği konusunda yeni bir referandum düzenlenmesi halinde bölünmelerin daha da
yoğunlaşacağını dile getirdi. İrlanda sınırı konusunda çözüm aramaya devam ettiğini dile getiren May, parlamenterlerle
tartışmaya devam edeceği sinyalini verdi. Parlamento Brexit anlaşmasını kesin tarih olarak 11 Aralık günü oylayacak. Dün
ABD piyasaları kapalı olmasına rağmen Dolar varlıklarındaki güçlü seyir devam etti. Bu gelişmelerin akabinde kritik 1,27
seviyesi sınırında fiyatlanan paritede bu seviye altı kapanışların gündeme gelmesi halinde düşüşlerin artarak devam
ettiğini görebiliriz. Bu hareketin devamında ise 1,26 desteği kısa vadeli ilk destek seviyesi olarak izlenebilir.
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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

CBOE Volatilite Endeksi (VIX) endekslerde devam eden zayıf görünüm ile 25,34 seviyesine dek yükseliş gerçekleştirdi.
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S&P500 SEKTÖR PERFORMANSLARI

EN ÇOK ARTAN-DÜŞEN HİSSELER
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Yatırım Finansman Menkul Değerler
Meclis-i Mebusan Cad. 81 Fındıklı 34427 Beyoğlu/İstanbul
Tel: +90 (212) 317 69 00 Faks: +90 (212) 282 15 50 – 51
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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