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ABD’deki Gelişmeler
 ABD’de Tarım Dışı İstihdam Haziran ayında 224 bin kişiyi istihdama dahil ederek Temmuz ayı FOMC toplantısında
yapılacak olan 50 baz puan faiz indirimi beklentilerini zayıflattı.
 Haziran ayında ortalama saatlik kazançlar ise yüzde 0,2 ile yüzde 0,3 seviyesinde yer alan Mayıs ayı verisinin altında
kaldı. Son 12 ayda, ortalama saatlik kazançlar yüzde 3,2 seviyesinde yer alırken, Mayıs ayı verisi ile yüzde 3,1’lik bir
artışa geriledi.
 Mayıs ayında yüzde 3,6 seviyesinde yer alan işsizlik oranı ise Haziran ayında yüzde 3,7 seviyesine yükseldi.
 ABD’de endeksler güçlü gelen istihdam raporuna rağmen Fed’in faizleri indireceğine ilişkin beklentilerin değişmemesi
ile günü bir miktar satıcılı bitirdi.
 S&P500 ve Dow Jones endeksi 0,2 ile günü sınırlı ekside bitirirken, Nasdaq endeksi yüzde 0,1 oranında değer kaybına
uğradı. S&P500 endeksi içerisinde on bir sektörden 7'si negatif bölgede günü sona erdirdi.
 Endeks içerisinde finans sektörü yüzde 0,4 artı ile günü bitirirken, İletişim sektörü yüzde 0,2 artı ile günü tamamladı.
 Güçlü gelen istihdam raporu, ABD ekonomisinde meydana gelen yavaşlamaya ilişkin sinyalleri bir miktar zayıflattı.
 İstihdam raporu sonrasında ABD 10 yıllık tahvil faizleri on baz puan artarak yüzde 2,05 seviyesine yükselirken, Fed’in
50 baz puanlık faiz indirim ihtimali yüzde 29,2’den yüzde 4,9'a geriledi. Piyasalar Fed’in 31 Temmuz toplantısında
faizleri indireceğine ilişkin beklentisini korurken, miktar 25 baz puan seviyesinde güçlendi.
 Güçlü istihdam rakamı ile ise Dolar endeksi 97,27 olan 50 günlük hareketli ortalama seviyesi üzerine yükseldi. Dolar
endeksinin haftalık kazançları ise yaklaşık yüzde 1,2 seviyesine ulaştı.
 ABD Başkanı Trump gerçekleştirmiş olduğu açıklamasında “Fed eğer ne yaptığını bilseydi, faizleri düşürürdü"
söylemlerine yer verdi. Trump Fed’e ilişkin faiz eleştirilerine bir yenisini eklerken faizleri düşürmemenin borsalardaki
kazançlarını sınırladığını ve ABD'yi Avrupa karşısında dezavantajlı duruma getirdiğini dile getirdi.
Hisse Senetleri Görünümü
 Morgan Stanley, küresel hisse senetlerine ilişkin dağılımını beş yılın en düşük seviyesine indirip, üç ay boyunca hisse
senetleri görünümünde zayıflık beklediğini açıkladı.
 Almanya merkezli Deutsche Bank, hisse senedi piyasasından çıkacağını açıklarken yılın ikinci çeyreğinde 2,8 milyar
Euro net zarar yazacağını dile getirdi. Bu gelişme sonrasında haftayı yüzde 2,8 artıda bitiren Deutsche Bank
hisselerinin seans öncesi fiyatlamasında yüzde 0,4 ekside yer aldığı görülüyor.
 Advanced Micro Devices, Pazar günü piyasaya sunulacak olan en yeni video kartlarının, fiyat ve performans açısından
NVIDIA'nın sunduğu tekliflere meydan okuyacağı yönündeki spekülasyonların akabinde NVIDIA hisseleri günü yüzde
1,6 ekside kapattı.
 İngiltere Rekabet Kurumu tarafından Amazon’a ait gıda dağıtım şirketi Deliveroo'un satın alımının durdurulmasıyla
Amazon hisseleri seans öncesinde yüzde 0,4 ekside yer alıyor.
 ABD Başkanı Trump yeni düzenleme kapsamında ABD'nin diğer ülkelere kıyasla en ucuz ilacı satın alabileceğini
açıklaması sonrasında Eli Lily hisseleri yüzde 1,4 oranında değer kaybetti.
 Ünlü dijital film platformu Netflix, prodüksiyonunu kendisi tarafından yapılan filmlerin bütçesini azaltmaya karar
verdiğini açıklaması sonrasında yüzde 0,3 oranında değer kaybetti.
G10’daki Gelişmeler
 Almanya Sanayi Üretimi ise Mayıs ayında yüzde 0,3’lük bir artış ile beklentilerin altında kaldı.
Asya’daki Gelişmeler
 Japonya’da Mayıs ayı makine siparişleri yüzde 7,8 oranında daralma gösterdi.
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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

AMERICA MOVIL S.A.B. DE C.V. (AMX)

17.1

37.0

6.7

2129544

48 Milyar $

14.30-15.10

AL

22.00

12.00

ISRAEL CHEMICALS LTD (ICL)

17.1

15.0

1.7

137609

6 Milyar $

5.10-5.35

AL

7.00

4.60

DUKE ENERGY CORPORATION (DUK)

17.1

21.4

1.5

3147852

64 Milyar $

87.00-89.00

AL

104.00

82.50

*Hisse önerileri 02 - 08 Temmuz tarih aralığına yönelik oluşturulmuştur. Hisselerin son durumuna ilişkin bilgilendirme
günlük olarak yapılacaktır.
AMERICA MOVIL S.A.B. DE C.V. (AMX): América Móvil, S.A.B. de C.V. Latin Amerika, ABD, Karayipler ve Avrupa'da
telekomünikasyon hizmetleri üzerine faaliyet göstermektedir. Şirket yerel ve uluslararası uzun mesafe hizmetleri dahil
olmak üzere kablosuz ses hizmetleri sunar. Ayrıca şirket internet erişimi, veri iletimi, e-posta servisi ve diğer kablosuz
şirket hizmetleri gibi veri hizmetleri teminini de sağlamaktadır. Ek olarak şirket video, ses ve diğer medya içeriklerini de
internet üzerinden doğrudan içerik sağlayıcısından izleyiciye ulaştırmaktadır. América Móvil, S.A.B. de C.V. 2000 yılında
kurulmuştur ve merkezi Mexico City, Meksika’da yer almaktadır.
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ISRAEL CHEMICALS LTD (ICL): Israel Chemicals Ltd. dünya çapında özel minerallerin ve kimyasalların üretimi üzerine
faaliyet göstermektedir. Şirket madenler içerisinden potasyum ve tuz üreterek, Polisülfat üretir ve magnezyum dahil yan
ürünlerin üretimini gerçekleştirmektedir. Şirket ayrıca ağız bakımı, temizlik ürünleri, boya ve kaplamalar, su arıtma, asfalt
modifikasyonu, inşaat ve metal ürünler gibi çeşitli endüstriyel pazarlar için termal fosforik asit üretmektedir. Israel
Chemicals Ltd., 1968 yılında kurulmuştur ve merkezi Tel Aviv, İsrail'de bulumaktadır.

DUKE ENERGY CORPORATION (DUK): Duke Energy Corporation, ABD'de bir enerji şirketi olarak faaliyet göstermektedir.
Şirket elektrik üretmek için kömür, hidroelektrik, doğal gaz, petrol, yenilenebilir kaynaklar ve nükleer yakıt
kullanmaktadır. Ayrıca, elektriğin belediyelere, elektrik kooperatifi kuruluşlarına ve diğer kuruluşlara toptan satışını da
gerçekleştirmektedir. Şirket eskiden Duke Energy Holding Corp. olarak bilinirken, adını Nisan 2005'te adını Duke Energy
Corporation olarak değiştirmiştir. Duke Energy Corporation 2005 yılında kurulmuştur ve merkezi Charlotte, Kuzey
Carolina'da bulunmaktadır.
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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
Haftanın son işlem günü açıklanan tarım dışı istihdam rakamı sonrasında Dolar varlıklarında değer kazanımı meydana
geldi. Saatlik ücretler ve işsizlik oranı rakamı bir miktar zayıf görünüm sergilerken, tarım dışı istihdamın 224 bin kişi ile
beklentileri aşması Dolar varlıklarına değer kazandırdı. Güçlü istihdam raporu sonrasında Fed’in Temmuz ayı toplantısına
ilişkin 50 baz puan yönünde yer alan faiz indirim ihtimali zayıfladı. Diğer taraftan Almanya fabrika siparişleri verisinde
yaşanan kayda değer daralma da Euro varlıkları üzerinde değer kaybı yaratmıştı. Parite Dolar varlıklarındaki değer
kazanımıyla 1,1215 seviyesine dek geri çekildiyse de bu seviyeden dönüş gerçekleştirme çabası içerisine girdiği görülüyor.
Paritede meydana gelebilecek toparlanmaları ise 1,1270 direnci çerçevesince takip ediyoruz.
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AMERİKAN TİPİ HAM PETROL (WTI): Yeni haftaya kayıplarını bir miktar telafi etme çabası içerisinde giren ham petrol
fiyatlarında 57,00 seviyesi üzeri fiyatlamalar gündeme geldi. Haftalık petrol stoklarının etkisi emtia üzerinde bir miktar
etkisiz kalırken, ham petrolün 56,00 seviyesini güçlü destek konumuna getirdiğini görüyoruz. İran Petrol Bakanı Bijan
Zanganeh’ın, ABD'nin yaptırımlarına rağmen, ülkenin ham petrol ihracatındaki iyileşmeden umutlu olduğunu
açıklamasının ham petrol fiyatlarındaki yükselişle örtüştüğü görülüyor. Ham petrolün 60,00 dolar seviyesini aşması
mümkün olmadıkça yükselişlerine hız kazandırması zor görünüyor. Aşağıda ise 56,00 seviyesi altı kapanışları 54,50 desteği
çerçevesince takip ediyoruz.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ
T

08.07.2019

ALTIN
Tarım dışı istihdam rakamının Haziran ayında 224 bin kişiyi istihdama dahil ederek beklentileri karşılamasıyla Dolar
varlıklarında değer kazanımı meydana geldi. Saatlik ücretler bir miktar zayıflarken, işsizlik oranında meydana gelen artışın
olumsuz etkileri hissedilmezken, güçlü istihdam rakamı Fed’in Temmuz ayı toplantısına ilişkin iyimserliği arttırdı. Bu
gelişme sonrasında Altın fiyatlarının yeni güne 1400 seviyesi sınırında başladığını görüyoruz. ABD 10 yıllık tahvil faizleri 10
baz puan artışla 2,05 seviyesine yükselirken, değerli metalin bu gelişme ile geri çekilmelerine hız kazandırdığı görülüyor.
Özellikle Altın’ın 1400 seviyesi altı kapanış gerçekleştirmesi durumunda düşüşlerin 1385 desteğine dek sürmesi
beklenebilir.

GBPUSD
İngiltere’de belirsizliğini koruyan Başbakanlık seçimleri için en güçlü aday konumunda bulunan Boris Johnson'un seçimleri
kazanması halinde Britanya Muhafazakâr Parti milletvekillerinden gelen genel seçim ihtimaline ilişkin açıklamalar
piyasalarda dikkat çekti. Genel itibariyle haftayı zayıf bir görünüm ile geçiren paritede 1,2530 seviyesi üzerindeki
görünümün korunduğu görülüyor. Dolar varlıklarının güçlü istihdam raporu ile değer kazançlarını arttırması paritede aşağı
yönlü eğilimi arttırırken, düşüşlerin özellikle 1,25 seviyesi altı kapanışlarla hız kazanması beklenebilir. Paritede
toparlanmaların ise 1,26 direncinin aşılması halinde yoğunluk kazanacağını düşünüyoruz.
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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

VIX Endeksi, TDİ verisi sonrasında Fed’e ilişkin beklentinin azalmasıyla 13,85 seviyesine yükseldi.
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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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