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ABD’deki Gelişmeler
 ABD ve Çin arasında imzalanacak olan faz 1 anlaşmasına ilişkin lokasyonun belirlenememesi ile ABD Başkanı Trump
anlaşmanın Aralık ayına ertelenebileceğini açıkladı. Bu açıklama endeksler üzerinde kayda değer bir etki
yaratmazken, anlaşmanın imzalanma tarihinin ertelenmesinden çok piyasaların anlaşmanın gerçekleşecek olmasını
fiyatladığını görüyoruz.
 Çin Ticaret Bakanlığı ise ABD ile ticaret savaşı kapsamında gelen ek gümrük vergisi tarifelerinin kademeli olarak
indirilmesi için anlaştıklarını duyurdu.
 Bu gelişmelerin akabinde ABD’de endeksler Çarşamba günü çok az değişiklik göstererek, karışık bir seyirde günü
tamamladı.
 S&P500 endeksi yüzde 0,1 oranında değer kazanırken, Dow Jones ve Nasdaq endeksi ise yüzde 0,3 ile günü hafif
ekside kapadı.
 S&P500 endeksi içerisinde enerji sektörü, Diamondback Energy gibi hayal kırıklığı yaratan bazı şirket finansalları
sonrasında yüzde 2,3 oranında değer kaybına uğradı. Ayrıca petrol fiyatlarının gerilemesi de sektörün zayıf seyrine
katkıda bulundu.
 Öte yandan, finans sektörü yüzde 0,4 oranında değer kazanırken, sağlık hizmetleri yüzde 0,6, emlak sektörü yüzde
0,5 artı ile günü tamamladı.
 ABD 10 yıllık tahvil faizleri beş baz puan azalarak yüzde 1,81 seviyesine geriledi.
 Dolar endeksi ise 97,95 ile pek fazla değişiklik göstermedi.
Hisse Senetleri Görünümü
 CVS Health, açıklamış olduğu finansallarında beklentilerin üzerinde bir üçüncü çeyrek geçirdiğine işaret ederken,
şirket geçen yıl satın aldığı Aetna’nın şirket karını yaklaşık yüzde 10 oranında arttırdığını belirtti. Bu gelişme
sonrasında şirket yüzde 5,4 oranında değer kazancı ile günü sonlandırdı.
 Diamondback Energy finansallarında beklentilerin üzerinde bir zayıflığa işaret etmesi ile gün içerisinde yüzde 20'lik
bir oranda düşüş yaşadı. Şirket hisse başına 1,47 $ kar açıklarken, net gelirleri 239 milyon $’a ulaştı.
 Microchip'in açıkladığı finansal raporlarında kar ve satışlarının düştüğüne işaret ederken, şirket günü yüzde 4,4
oranında değer kaybı ile tamamladı.
 Humana oldukça olumlu açıkladığı finansal raporları sonrasında tüm yıl tahminlerini yukarı yönlü revize etmesi
sonrasında yüzde 3,5 oranında değer kazancı yazdı.
 Coty hisseleri ise beklentilerin hafif üzerinde olumlu finansal sonuçlar açıklasa da satışlarında bir miktar yavaşlama
meydana geldiğini belirtmesine rağmen yüzde 13,6 oranında değer kazancı ile günü sonlandırdı.
 Xerox, yazıcılara olan talebin düşmesi nedeniyle yeni bir devralım konusunu değerlendirdiğini açıklaması sonrasında
yüzde 3,6 oranında değer kazandı. The Wall Street Journal'a göre, Xerox Holdings Corp., kişisel bilgisayar üreticisi HP
Inc’i 27 milyar $’a satın alarak HP'ye hisse başına 23 doların altında bir prim vereceğini açıkladı.
 Match Group 2019 yılı dördüncü çeyrek finansallarında beklentileri karşılayamaması ile yüzde 12,6 oranında değer
kaybetti.
G10’daki Gelişmeler
 Almanya Sanayi Üretimi Eylül ayında yüzde 0,6 oranında daralma göstererek Almanya ekonomisine ilişkin resesyon
ihtimallerini tekrardan gündeme getirdi. Almanya Maliye Bakanı ise Almanya’da ekonominin hala güçlü olduğunu
özellikle işsizliğin rekor düşük seviyelerde yer aldığını belirtti.
 Avrupa Birliği komisyonu Euro Bölgesi’ne ilişkin büyüme görünümünü aşağı yönlü revize ederken, enflasyon rakamı
öngörüsünü ise yüzde 1,2 olarak belirledi.
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BUGÜNÜN GÜNDEMİ
Para Birimi
GBP
GBP
USD
NGAS

TSİ
15:00
15:30
16:30
18:30

Veri/Gelişme
İngiltere Faiz Oranı Kararı
BOE Başkanı Carney’in Konuşması
ABD İşsizlik Maaşı Başvuruları
Doğal Gaz Stokları

Dönem
Kasım

Beklenti
0,75%

Önceki
0,75%

Değişim

215K
45B

218K
89B

Haftalık
Haftalık

Önem
**
***
**
*

Aylık

ABD Borsalarında Bugün Açıklanacak Bilançolar
Şirket Adı

Sembol

Piyasa Değeri

Tarih

Saati

Beklenti*

Walt Disney Co
Booking Holdings Inc
Progressive Corp
Keurig Dr Pepper Inc

DIS
BKNG
PGR
KDP

231 Milyar $
86 Milyar $
40 Milyar $
39 Milyar $

07.11.2019
07.11.2019
07.11.2019
07.11.2019

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

0.95
44.57
1.3
0.31

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

CISCO SYSTEMS, INC. (CSCO)

17.1

18.2

6.0

19671043

201 Milyar $

47.00-48.50

AL

60.00

43.00

PAYCHEX, INC. (PAYX)

17.1

28.6

11.9

1472443

29 Milyar $

82.50-84.50

AL

101.00

77.50

CGI INC., (GIB)

17.1

26.3

4.3

147553

21 Milyar $

77.00-79.00

AL

94.00

72.50

*Hisse önerileri 05 - 11 Kasım tarih aralığına yönelik oluşturulmuştur. Hisselerin son durumuna ilişkin bilgilendirme günlük
olarak yapılacaktır.
CISCO SYSTEMS, INC. (CSCO): Cisco Systems, Inc., dünya çapında iletişim, ağ ve bilgi teknolojisi endüstrisi ile ilgili ürünler
üzerine faaliyet göstermektedir. Şirket ağ güvenliği, bulut, e-posta güvenliği, kimlik ve erişim yönetimi dahil olmak üzere
güvenlik ürünleri üzerine de hizmet gerçekleştirmektedir. Şirket genellikle çeşitli büyüklükteki işletmelere, kamu
kurumlarına, hükümetlere ve servis sağlayıcılarına hizmet vermektedir. Cisco Systems, Inc., 1984 yılında kurulmuştur ve
merkezi San Jose, California’da bulunmaktadır.
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PAYCHEX, INC. (PAYX): Paychex, Inc., ABD ve Avrupa'daki küçük ve orta ölçekli işletmeler için bordro, sosyal yardım,
emeklilik ve sigorta hizmetleri üzerine insan kaynakları yönetimi çözümleri sunmaktadır. Şirket işveren uyumu, İK ve
çalışanlara sağlanan faydaların yönetimi, risk yönetimi dış kaynak kullanımı ve profesyonel olarak eğitilmiş bir İK
temsilcisinin yerinde kullanılabilirliği de dahil olmak üzere birçok İK dış kaynak hizmetlerini de bünyesinde
barındırmaktadır. Paychex, Inc., 1979 yılında kurulmuştur ve merkezi Rochester, New York’ta bulunmaktadır.
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CGI INC., (GIB): CGI Inc., Kanada, Kuzey Avrupa, Fransa, ABD, Birleşik Krallık, Avrupa ve Asya Pasifik'te bilgi teknolojisi ve
iş süreçleri üzerine faaliyet göstermektedir. Şirket portföy yönetimi, modernizasyon, sistem entegrasyonu ve
danışmanlığı ile yazılım çözümleri sunmaktadır. Şirket devlet, finansal hizmetler, sağlık, iletişim, petrol ve gaz, üretim,
perakende ve tüketici hizmetleri, taşımacılık ve lojistik sektörlerinde faaliyet gösteren müşterilere hizmet vermektedir.
Şirket daha önce CGI Group Inc. olarak bilinirken, ismini Ocak 2019'da CGI Inc. olarak değiştirmiştir. CGI Inc. 1976'da
kurulmuştur ve merkezi Montreal, Kanada'da 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
Euro Bölgesi’nde Hizmet PMI ve Perakende Satışlar verisinin beklentilerin üzerinde açıklanması Euro varlıkları üzerinde
değer kazanımı yaratmıştı. Ancak gün içerisinde Uluslararası Para Fonu (IMF), Euro Bölgesi’ne ilişkin büyüme beklentisini
aşağı yönlü revize etmesi sonrasında enflasyon verisinde de hafif aşağı yönlü ivmelenme beklediğini açıkladı. Bu gelişme
sonrasında Euro varlıkları üzerinde oluşan tansiyona bu sabah açıklanan Almanya Eylül ayı sanayi üretiminde yaşanan
daralma eklendi. Böylece EURUSD paritesinde 1,11 seviyesine yönelik ataklar başarısız olurken, fiyatların 1,1080 seviyesi
çevresinde dengelendiğini görüyoruz. ABD ve Çin görüşmesinin de erteleneceğine ilişkin oluşan haber akışı risk iştahı
üzerinde olumsuz etki yaratırken, Dolar varlıklarının yatay bir görünüm içerisinde yer aldığı görülmekte. Aşağıda 1,1050
paritenin ilk destek noktası, 1,11 direnci ise ara direnç seviyesi olarak ilk etapta takip ediliyor.
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AMERİKAN TİPİ HAM PETROL (WTI): Dün açıklanan haftalık ham petrol stoklarında meydana gelen artış sonrasında ham
petrol fiyatlarında yüzde 1,6 oranında 56,35 seviyesine dek geri çekildi. Stokların yaklaşık 8 milyon varil çevresinde artış
göstermesi arz endişelerini tekrardan gündeme getirirken, Cushing petrol stokları beklentinin üzerinde bir artışa işaret
etti. Böylece ham petrolde 57,50 seviyesinden 56,10 seviyesine varan oranda geri çekilme hareketi oluşsa da emtiadaki
düşüşler kalıcı olmadı. Ayrıca OPEC üyelerinin arz kesintilerini arttırma konusunda planları olmadığını açıklaması
sonrasında emtiadaki zayıf görünüm arttı. Bu gelişmelerin akabinde yeni güne hafif toparlanma içerisine giren ham
petrolde 57,50 direnci üzeri fiyatlama ile yükselişlerin hız kazandığını görebiliriz.
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ALTIN
ABD ve Çin arasındaki faz 1 anlaşmasının imzalanma tarihinin ertelenecek olmasına ilişkin açıklamada bulunan ABD
Başkanı Trump sonrasında piyasalardaki risk iştahı hafif zayıflarken, değerli metal önemli bir geçiş noktası 1485
desteğinden dönüş gerçekleştirmişti. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde meydana gelen ani yükselişin de bir miktar yerini
yüzde 1,81 ile geri çekilmeye bırakması sonrasında Altın fiyatları üzerindeki baskının da azaldığını söyleyebiliriz. Dolar
tarafının ise olumlu PMI rakamları sonrasında elde ettiği kazançlarına bir miktar ara vererek yatay bir görünüm
sergilediğini görüyoruz. Ancak Çin Ticaret Bakanlığı’nın ABD ile ek gümrük vergisi tarifelerinin kademeli olarak indirilmesi
üzerine anlaştıklarını duyurması sonrasında Altın fiyatlarındaki geri çekilme hareketi hız kazandı. Özellikle 1485 seviyesi
altı fiyatlamaların devam etmesine bağlı olarak geri çekilmeleri 1475 desteği çerçevesinde izliyoruz.

GBPUSD
İngiltere’de devam eden erken seçim belirsizliği paritedeki yükselişleri baskılarken, fiyatların 1,2850 seviyesi çevresinde
dengelendiği görülüyor. Bugün İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz oranı kararı ve ardından yapılacak olan
açıklamaların seyri parite fiyatlamaları açısından kritik önem taşıyor. BOE’den herhangi bir faiz kararı beklenmezken,
makroekonomik tahminlerinde revizyona gideceğine ilişkin beklentiler oluşmuş durumda. Bu revizyonların zayıflığa işaret
etmesi sonrasında Sterlin varlıkları üzerinde tansiyon oluşabilir. Paritede 1,29-1,30 direnç bölgesinin aşılması mümkün
olmadıkça kalıcı yükselişten söz etmek zor görünüyor. Özellikle bu seviyelerden gelen güçlü bir geçiş noktası olması
nedeniyle oluşabilecek geri dönüşleri kademeli olarak 1,2830 ve 1,2750 destek seviyeleri çerçevesince takip ediyoruz.
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FED’İN FAİZ İNDİRİM OLASILIĞI

Fed’in Aralık ayı toplantısına ilişkin faiz indirim beklentileri yüzde 9,2 seviyesinde yer alıyor.
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GELİŞEN ÜLKE PARA BİRİMLERİNİN DOLAR’A KARŞI PERFORMANSI

VIX ENDEKSİ

ABD ve Çin’in tarifeleri kademeli olarak indirme konusunda anlaşma sağlanmasıyla VIX endeksi %12,46’a geriledi.
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S&P500 SEKTÖR PERFORMANSLARI

EN ÇOK ARTAN-DÜŞEN HİSSELER
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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
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