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ABD’deki Gelişmeler
 ABD endekslerinde Salı günü meydana gelen ani satışların akabinde dün bir miktar kayıplar telafi edildi.
 Çin’den gelen fixing hamlesinin Çin Yuanı’na değer kazandırması ile piyasalardaki endişeler bir miktar azaldı.
 S&P500 endeksi yüzde 1,3 seviyelerine yükseliş kaydederken, Dow Jones endüstri endeksinde kazançlar yüzde 1,2,
seviyesine ulaştı. Nasdaq endeksi ise yüzde 1,4 oranında değer kazandı.
 Endekslerdeki bu toparlanma Salı günü yaşanan düşüşün tamamen bertaraf edilmesi açısından yeterli olmadı.
 S&P500 endeksi ABD Hazine Bakanlığı’nın Çin'i bir döviz manipülatörü olarak ilan etmesinden sonra yüzde 2'den fazla
bir oranda düşüş göstermişti.
 Çin, bu duruma itiraz ederek Yuan’ı daha yüksek bir seviyede belirledi ve para birimini sabit tutma niyetinde olduğuna
işaret etti. Bu gelişme Dolar/Yuan paritesinde kısa vadeli de olsa geri çekilme hareketine neden oldu.
 S&P 500 içerisinde 11 sektörün 9’u en az yüzde 1,0 oranında günü kazançlı bitirdi. Bilgi teknolojisi sektörü yüzde 1,6,
finans ve sanayi sektörü yüzde 1,5 artı ile günün en çok değer kazananları arasında yer aldı.
 ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 1,74 seviyesinde günü yatay bölgede tamamlarken, Dolar Endeksi yüzde 0,1 artarak
97,62 seviyesine yükseldi.
 ABD’de açıklanan JOLTS Personel Değişim Oranı ise Mayıs ayında 7,384 milyona yukarı yönlü revize edilirken, bu veri
Haziran ayında 7,348 milyon ile beklentilerin altında gerçekleşti
Hisse Senetleri Görünümü
 2019 yılı üçüncü çeyrek finansallarını açıklayan Walt Disney, 1,35 $ ile beklentilerin altında hisse başı kar açıklarken,
gelirleri ise 20,25 milyar dolar ile 21,47 milyar dolar beklentisinin altında kaldı. Şirket bu olumsuz finansalları
sonrasında seans öncesi fiyatlamasında yaklaşık yüzde 3,9 ekside yer alıyor.
 Commerzbank açıklamış olduğu finansallarında net karının 271 Milyon Euro ile geçen yıla göre çok değişmediğine
dikkat çekerken, şirket günü yüzde 3,3 ekside kapattı.
 Walgreens Boots Alliance Inc, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık 200 mağazasını kapatmayı planladığını
açıklaması sonrasında şirket günü yüzde 0,8 oranında ekside bitirdi.
 Finansalları beklentilerin üzerinde gelen Take-Two hisseleri yaklaşık yüzde 8 oranında değer kazanırken, KLA
Corporation yüzde 7,3 ve Zoetis yüzde 7,6 artışla günü en büyük kazanımlarını gerçekleştirdi.
 Kimya şirketi Mosaic ise hayal kırıklığı yaratan finansalları nedeniyle günü yüzde 7 oranında değer kaybı ile günü
sonlandırdı.
 Amazon.com'un Ceo'su Jeff Bezos’un şirketinden 2,8 milyar dolarlık hisse senedi sattığının açıklanması sonrasında
Amazon hisselerinde gün sonu kapanışı 1,3 oranında artıda gerçekleşti.
 Allergan, 2019 yılı ikinci çeyrekte 4,38 $ ile beklentilerin üzerinde hisse başı kar açıklarken, şirket satışlarını
arttırdığına dikkat çekti. Şirket olumlu finansallarına rağmen günü yüzde 0,7 oranında ekside kapadı.
 Bloomberg, Salı günü yaptığı açıklamada, endüstriyel malzeme üreticisi DuPont'un beslenme ve biyobilim biriminin
satışını düşündüğüne yönelik açıklama gerçekleştirmesi sonrasında şirket hissesi günü yüzde 3,7 ekside bitirdi.
DuPont ise birimin elden çıkarılması konusunda yorum yapmayı reddetti.
G10’daki Gelişmeler
 Almanya sanayi üretimi Haziran ayında yüzde 1,5 ile beklentilerin üzerinde bir daralma gösterdi.
Asya’daki Gelişmeler
 Japonya Başbakanı Shinzo Abe ve ABD Savunma Bakanı Mark Esper, iki ülke arasındaki ittifakı güçlendirme konusunda
mutabık kaldıklarını açıkladılar.
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BUGÜNÜN GÜNDEMİ
Para Birimi
WTI, Brent

TSİ
17:30

Veri/Gelişme
Ham Petrol Stokları

Dönem

Beklenti
-2,845M

Önceki
-8,496M

Değişim

Haftalık

Önem
***

ABD Borsalarında Bugün Açıklanacak Bilançolar
Şirket Adı

Sembol

Piyasa Değeri

Tarih

Saati

Beklenti*

American International Group
Booking Holdings Inc
Fox Corp
CVS Health Corp
CenturyLink Inc
Marathon Oil Corp
Liberty Global PLC
Skyworks Solutions Inc

AIG
BKNG
FOXA
CVS
CTL
MRO
LBTYA
SWKS

46 Milyar $
77 Milyar $
22 Milyar $
70 Milyar $
12 Milyar $
10 Milyar $
18 Milyar $
13 Milyar $

07.08.2019
07.08.2019
07.08.2019
07.08.2019
07.08.2019
07.08.2019
07.08.2019
07.08.2019

Piyasa kapandıktan sonra
Piyasa kapandıktan sonra
Piyasa kapandıktan sonra
Piyasa açılmadan önce
Piyasa kapandıktan sonra
Piyasa kapandıktan sonra
Piyasa kapandıktan sonra
Piyasa kapandıktan sonra

1.15
22.69
0.59
1.69
0.31
0.15
-0.02
1.36

HAFTALIK HİSSE ÖNERİLERİ
Finansal Enstrüman

Ortalama F/K

ALTABA INC. (AABA)

17.1

VERIZON COMMUNICATIONS INC. (VZ)

17.1

CONSOLIDATED EDISON INC. (ED)

17.1

F/K

P/DD

Ortalama
Piyasa Değeri Alım Fiyat Aralığı Öneri Kar-Al Zarar-Kes
İşlem Hacmi

1.1

5978635

36 Milyar $

68.70-70.30

AL

83.00

65.00

14.4

4.0

13393987

227 Milyar $

54.20-56.20

AL

65.00

51.50

20.4

1.6

1886637

27 Milyar $

84.30-87.30

AL

96.00

81.50

*Hisse önerileri 06 - 12 Ağustos tarih aralığına yönelik oluşturulmuştur. Hisselerin son durumuna ilişkin bilgilendirme
günlük olarak yapılacaktır.
ALTABA INC. (AABA): Altaba Inc., Amerika Birleşik Devletleri'nde pek fazla çeşitlendirilmemiş bir yatırım şirketi olarak
faaliyet göstermektedir. Şirketin aktifleri, esas olarak öz sermaye yatırımlarından, kısa vadeli borç yatırımlarından ve
nakitlerden oluşur. Şirket daha önce Yahoo! Inc. iken Haziran 2017 yılında adını Altaba Inc. olarak değiştirmiştir. 1994
yılında kurulan Altaba Inc., New York, ABD merkezlidir.
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VERIZON COMMUNICATIONS INC. (VZ): Verizon Communications Inc., dünya çapında iletişim, bilgi ve eğlence hizmetleri
sunmaktadır. Şirket çeşitli internet hizmetleri sunmanın yanı sıra dijital reklam ve dijital medya hizmetleri platformları
sunan ağ erişim hizmetleri üzerine de faaliyet göstermektedir. Şirket daha önce Bell Atlantic Corporation olarak bilinirken
ismini Haziran 2000'de Verizon Communications Inc. olarak değiştirmiştir. Verizon Communications Inc. 1983 yılında
kurulmuştur ve merkezi New York, ABD’de yer almaktadır.
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CONSOLIDATED EDISON INC. (ED): Consolidated Edison, Inc., Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenmiş elektrik, gaz ve
buhar dağıtım işleriyle uğraşmaktadır. Şirket, New York City ve Westchester County'deki yaklaşık 3,5 milyon müşterisine
elektrik hizmeti sunmaktadır. Şirket ayrıca, yenilenebilir ve enerji altyapısı projelerini işletmekte ve geliştirmektedir.
Consolidated Edison, Inc., toptan ve perakende müşterilere enerji ile ilgili ürün ve hizmetler sağlamanın yanı sıra elektrik
ve gaz iletim projelerine yatırım yapmaktadır. Consolidated Edison, Inc. 1884 yılında kurulmuştur ve merkezi New York,
ABD’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
Dün Almanya sanayi siparişlerinin beklentinin oldukça üzerinde artış göstermesi sonrasında Euro varlıkları değer
kazanımlarını genişletmişti. Bu veri sonrasında yükselişlerini 1,1250 seviyesine dek taşıyan paritenin bugün tekrardan 1,12
seviyesi altında fiyatlamalarını sürdürdüğü görülüyor. ABD-Çin ticaret geriliminin Dolar varlıkları üzerinde yarattığı değer
kaybının değişmesiyle paritedeki alım potansiyelinin yön değiştirdiği görülüyor. Bugün ayrıca Almanya’da Haziran ayı
sanayi üretiminin yüzde 1,5 oranında daralma gerçekleştirmesi ile paritede aşağı yönlü baskının arttığı görülüyor. Bugün
piyasalar veri akışı açısından sakin. Paritedeki geri çekilmelerin ise 1,1180 desteği ile hız kazanacağını düşünüyoruz.
Paritenin olası bir alım potansiyelinde ise 50 günlük üssel hareketli ortalama seviyesi olan 1,1215 direncini izliyoruz.
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AMERİKAN TİPİ HAM PETROL (WTI): ABD ile Çin arasında artan gerginlik küresel bazda risk iştahını olumsuz etkilerken,
bu durumun petrol fiyatları üzerinde değer kaybına yol açtığını görüyoruz. Amerikan Petrol Enstitüsü’nün açıkladığı ham
petrol stokları 3 milyon varil azalışla beklentilerin altında bir azalışa işaret ederken, ham petrol fiyatlarında 53,30
seviyesine varan oranda düşüş yaşandığı görülmekte. Enerji Bilgi Yönetim İdaresi(EIA), gelecek yıl ham petrol fiyatlarında
değişiklik beklemediğini açıklarken, arz ve talep faktörleri nedeniyle hem 2019 hem de 2020'de dar bir aralıkta kalacağını
tahmin ettiğini açıkladı. Bu gelişmelerin akabinde 53,30 seviyesinden yaşadığı dönüşle emtianın yükselişlerine hız
kazandırması halinde ilk etapta 55,70 direncinin aşılmasını bekliyoruz.
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ALTIN
ABD-Çin ticaret görüşmelerinin bir miktar gergin bir tona taşınması ile Yuan para biriminde meydana gelen değer kaybı
piyasalardaki risk iştahını azaltmıştı. Bu gelişme sonrasında Çin Merkez Bankası Yuan’daki düşüşe fixing müdahalesinde
bulunması ile Altın fiyatlarındaki ani primlenme hareketi bir miktar geri çekilme hareketine dönüştü. Diğer taraftan ABD
10 yıllık tahvil faizleri Fed’e ilişkin faiz indirim ihtimallerinin artmasıyla yüzde 1,67 seviyesine varan oranda gerileme
kaydederken, Altın fiyatları 1490 seviyesine yükseldi. Değerli metalin piyasalardaki risk algısının artması ile yükselişlerine
hız kazandırması halinde 1500 seviyesi üzeri fiyatlamalar gündeme gelebilir. Özellikle bu seviye üzeri fiyatlamaların kalıcı
olması halinde değerli metalin yeni bir yükseliş trendi içerisine girmesi beklenebilir. Ani alım yönlü pozisyonların olası bir
düzeltme hareketine bağlı olarak geri çekilme hareketine dönüşmesi halinde ise öncelikli olarak 1480 desteğini takip
ediyoruz.

GBPUSD
Avrupa Birliği, İngiltere ile gelecek haftalarda Brexit'i görüşebileceğini ancak mevcut ayrılık anlaşmasının müzakereye
kapalı olduğunu dile getirdi. İngiltere’nin AB’den anlaşmasız ayrılmasına yönelik hazırlıklardan sorumlu Devlet Bakanı
Michael Gove ise AB tarafının yeni bir anlaşmaya dönük talepleri geri çevirdiğini belirterek, bu durumu "yanlış ve üzücü"
olarak nitelendirdi. Diğer taraftan İngiltere'nin Terörle Mücadele Başkanı anlaşmasız Brexit’in İngiltere'nin güvenliğini
tehlikeye sokacağını belirtmesi sonrasında paritenin 1,2130 seviyesi sınırında fiyatlamalarını sürdürdüğü görülüyor.
Paritede özellikle 1,2130 seviyesinin aşağı yönlü geçilmesi ile düşüşler 1,21 seviyesi altına sarkma gerçekleştirebilir. Bu
hareketin devamında ise paritede 1,20 desteği ile satışların derinleştiğini görebiliriz.
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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

ABD endekslerinde kayıplar bir miktar telafi edilirken, VIX Endeksi 19,69 seviyesine dek geri çekildi.
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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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