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ABD’deki Gelişmeler
 Pazartesi günü başlayan ABD ve Çin müzakerelerinden olumlu sonuç elde etme ihtimalinin güçlenmesi endekslerin
alım potansiyelini arttırdı.
 S&P500 endeksi kısa vadeli bir geri çekilme hareketine girmiş olsa da FOMC tutanaklarının açıklanması ile 2600
seviyesine yönelik bir atağa geçerek günü yüzde 0,4 artıda kapadı.
 S&P 500 içerisinde, enerji sektörü yüzde 1,5 ve bilgi teknolojisi sektörü yüzde 1,2’lik artış ile endekslerdeki yükselişe
liderlik etti.
 Dow Jones endüstri endeksi yüzde 0,4 değer kazanırken, Nasdaq endeksinde kazançlar yüzde 0,9’a ulaştı.
 FOMC tutanaklarında, önceki toplantılara kıyasla para politikasına ilişkin belirsizliğin arttığına değinildi. Ayrıca
tutanaklarda, Fed'in gelecekteki faiz artırım kararları ile ilgili olarak "sabırlı" davranması gerektiği ibaresi yer aldı.
 ABD Başkanı Trump, Demokratlar ile yaptığı toplantıya ilişkin memnuniyetsizliğini Twitter üzerinden "tam bir zaman
kaybı" olarak nitelendirdi. Trump’ın Demokrat üyeleri arasında hükümetin açılmasına ilişkin yapılan görüşmeler
sonuçsuz kaldı.
 Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, faizin nötr seviyeye yakın olduğuna işaret ederek ekonomilerde meydana gelen
aşağı yönlü risklerin Fed'in ilave faiz artırımlarına giderken temkinli olması gerektiğine vurgu yaptı.
 Bölgesel Fed başkanları ise yapmış olduğu açıklamalarda daha fazla faiz arttırmanın ekonomiyi resesyona
sürükleyebileceğine yönelik endişelerini dile getirdiler.
 Bu gelişmelerin akabinde ABD 10 yıllık tahvil faizleri bir baz puan artışla yüzde 2,73 seviyesine yükseldi.
 Dolar Endeksi ise yaklaşık yüzde 0,8 düşerek 95,13 seviyesine geri çekildi.
Hisse Senetleri Görünümü
 Apple’ın önemli bir ürün tedarikçisi Skyworks Solutions, gelecek dönem finansal raporlarına ilişkin beklentilerini
düşürdü. Kötü gelişmelerin önceden fiyatlanması nedeniyle şirket günü yüzde 3,8 artıda kapattı.
 Bernstein analisti Mark Newman Çin'le olan ticaret görüşmelerine yönelik oluşan iyimserliğin ardından Micron
hisselerine yönelik olan öngörüsünü yükseltti. Newman, şirkete ilişkin piyasa performansının üzerinde yüksek
performans içerisinde olduğu yönünde değerlendirmede bulundu.
 Constellation Brands, açıkladığı üçüncü çeyrek finansallarında beklentilerin üzerinde hisse başı kar rakamı açıkladı.
Şirket gelirleri ise tahminleri aşarak 1,97 milyon dolara yükseldi. Bu gelişme sonrasında şirket hissesi yüzde 9’u aşan
oranda değer kaybetti.
 ABD otomobil üreticisi Ford, 14 milyar dolarlık küresel bir maliyet tasarrufu planı kapsamında çalışan sayısında
binlerce kişilik azaltıma gideceğini duyurdu. Şirket ayrıca kar yaratmayan piyasalardan çıkacağını ve zarar yaratan
araçların üretimini durduracağını açıkladı. Şirketin İngiltere’de Brexit dolayısıyla meydana gelen daralmadan dolayı
çektiği güçlükler artıyor.
 En büyük teknoloji hisseleri içerisinde haftalık bazda en çok değer kaybeden hisse olarak Apple dikkat çekerken,
yükselişlerini en yüksek noktada gerçekleştiren şirket Netflix oldu.
G10’daki gelişmeler
 Dün Avam Kamarası'nda yapılan oylamada, 15 Ocak Salı günü gerçekleştirilecek Brexit anlaşması oylamasının
olumsuz sonuçlanması halinde alternatif bir planın açıklanması için Başbakan May'e sunulan sürenin 21 günden 3
güne düşürülmesine karar verildi.
Asya’daki Gelişmeler
 Kasım ayında yüzde 2,2’lik artışa işaret eden Çin tüketici fiyat endeksi Aralık ayında geçen yılın aynı dönemine göre
yüzde 1,9 oranında artış yakaladı.
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BUGÜNÜN GÜNDEMİ
Para Birimi
EUR
USD
USD
NGAS
USD
USD

TSİ
15:30
16:30
20:00
20:30

Veri/Gelişme

Dönem

ECB Toplantı Tutanakları
İşsizlik Maaşı Başvuruları
Yeni Konut Satışları
Doğal Gaz Stokları
Fed Başkanı Powell’ın Konuşması
FOMC Üyesi Bullard’ın Konuşması

Beklenti

Kasım

225K
2,9%
-76B

Önceki
221K
-8,9%
-20B

Değişim
Haftalık
Aylık
Haftalık

Önem
***
**
***
**
***
**

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

MATCH GROUP (MTCH)

17.1

36.3

18.9

2747151

12 Milyar $

41.70-45.00

AL

65.00

35.00

AMERİCAN CAMPUS COM. (ACC)

17.1

52.7

1.6

754279

5 Milyar $

40.75-41.85

AL

52.00

37.30

VALE S.A. (VALE)

17.1

19.9

1.7

26186117

64 Milyar $

13.50-14.30

AL

17.50

12.50

*Hisse önerileri 08 - 15 Ocak tarih aralığına yönelik oluşturulmuştur. Hisselerin son durumuna ilişkin bilgilendirme günlük
olarak yapılacaktır.
MATCH GROUP (MTCH): Match group, kişilere birbiri ile tanışma olanağı sağlayan platformların kurucusudur. Şirket
Tinder, Match, PlentyOfFish, Meetic, OkCupid, OurTime ve Pairs gibi markalardan oluşan bir portföyü işletmektedir.
Match Group, Inc., markalarını 190'dan fazla ülkede 42 dilde internet siteleri ve uygulamaları aracılığıyla sunmaktadır.
Şirket 2009 yılında kurulmuştur ve merkezi Dallas, Teksas'ta bulunmaktadır. Match Group, bir IAC InterActiveCorp
kuruluşudur.
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AMERİCAN CAMPUS COM. (ACC): American Campus Communities, ABD'deki yüksek kaliteli öğrenci konut topluluklarının
en büyük sahibi, yöneticisidir. Şirket, öğrenci konutlarının tasarımı, finansmanı, gelişimi, inşaat yönetimi ve operasyonel
yönetimi konularında uzman, kendi kendini yöneten bir öz kaynak gayrimenkul yatırım ortaklığıdır. 30 Eylül 2018
itibariyle, American Campus Communities, yaklaşık 103.500 yatak içeren 168 öğrenci konutuna sahiptir. Sahip olduğu ve
üçüncü taraf tarafından yönetilen mülkler dahil, ACC'nin yönetilen toplam portföyü yaklaşık 131.900 yatak bulunan 202
mülkten oluşmaktadır. Şirketin genel merkezi Austin, Teksas’ta yer almaktadır.

VALE S.A. (VALE): Vale S.A., bağlı ortaklıkları ile birlikte, Brezilya'da ve uluslararası alanda çelik üretiminde hammadde
olarak kullanılmak üzere demir cevheri üretmektedir. Şirket demirli mineraller, demir cevheri ve pelet, manganez,
ferroalyaj ve diğer demir ürünlerinin çıkarımını sağlamaktadır. Şirket ayrıca demiryolu, liman ve terminal lojistik
hizmetlerinin tedarikinde bulunmaktadır. Şirket kömür ve nikel de dahil olmak üzere demir dışı minerallerin yanı sıra
ferro-nikel, kobalt, altın, gümüş, bakır, gibi diğer değerli metal ürünlerini de üretmektedir. Şirket daha önce Companhia
Vale do Rio Doce olarak bilinirken, adını Mayıs 2009'da Vale S.A. olarak değiştirmiştir. Vale S. A., 1942'de kurulmuştur ve
merkezi Rio de Janeiro, Brezilya'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
FOMC tutanaklarının faiz artırım politikasında yavaşlamaya gidilebileceği sinyali içermesi Dolar varlıklarına değer
kaybettirdi. Ayrıca bölgesel Fed Başkanlarının yapmış olduğu açıklamaların seyri oldukça güvercindi. Atlanta Fed Başkanı
Bostic, ekonomilerde artan aşağı yönlü risklere değinerek, faiz artırımın politikasında temkinli davranılması gerektiğini
dile getirdi. Bugün ise saat 20:00’de konuşma gerçekleştirecek olan Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları merakla
bekleniyor. Faiz politikasına yönelik yapılan açıklamaların akabinde Dolar’da meydana gelen zayıflık EURUSD paritesinde
1,1550 seviyesine varan yükselişi beraberinde getirdi.100 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 1,1470 seviyesinin
aşılması paritede alım potansiyelinin bir müddet sürmesine yol açabilir. Bu hareketin devamında ise yükselişler açısından
1,1640 direncinin belirleyici olduğunu düşünüyoruz.
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AMERİKAN TİPİ HAM PETROL (WTI): Dün açıklanan haftalık ham petrol stoklarında 1,6 milyon varil azalış meydana geldi.
Beklenti ise stokların 2,8 milyon varil azalması yönündeydi. Ham petrol üretim miktarı ise değişiklik göstermedi. Ancak
benzin stokları 8 milyon varillik bir artışa işaret ederken, distile yakıt stokları 10 milyon varili aşan oranda artış gösterdi.
Tüm bu gelişmelerin olumsuz seyrine rağmen ABD-Çin görüşmelerine yönelik artan iyimser beklenti ve OPEC üyelerinin
petrol fiyatlarındaki dengelenme için artı bir aksiyon içerisine girmeye hazır olduklarına ilişkin haber akışı ham petrol
fiyatlarını yukarı taşıdı. Fiyatların 50,00 dolar seviyesi üzerinde olması oldukça olumlu. Bu seviye üzeri fiyatlamaların
devamında kısa vadeli direncimiz 52,90, bu seviye üzerinde ise 54,50’i önemli bir geçiş noktası olarak izliyoruz.
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ALTIN
ABD ve Çin arasında gerçekleşen ticaret görüşmelerinin Çin tarafından detaylı ve kapsamlı bir görüşme olarak
nitelendirilmesi görüşmeden çıkacak sonucun olumlu olduğuna yönelik beklentiyi arttırdı. Özellikle ticaret savaşlarının
sonuna yaklaşılması piyasalardaki risk iştahını arttırmaya devam ediyor. FOMC tutanaklarında ise gelecek dönem faiz
artırım miktarına yönelik belirsizliklerin arttığına vurgu yapılması Dolar varlıklarının değer kaybetmesine yol açtı. Ayrıca
Fed bölgesel başkanları artan aşağı yönlü risklerin piyasalarda resesyon riskini arttırabileceğine ilişkin açıklamada
bulundu. Ancak ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise yüzde 2,70 noktasına yakın seviyelerde fiyatlanmaya devam ediyor. Bugün
ise Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları piyasa fiyatlamaları açısından yakından takip edilecek. Bu gelişmelerin akabinde
Altın fiyatlarının 1295 seviyesinde fiyatlandığını görüyoruz. Bu seviye üzeri kalıcılığın korunması 1306 direncine yönelik
atakların desteklenmesine yol açabilir. Özellikle bu seviye ile beraber Altın’da yeni bir alım potansiyeli doğabilir.

GBPUSD
İngiltere’de Çarşamba günü Avam Kamarası'nda yapılan oylamada, 15 Ocak Salı günü gerçekleştirilecek Brexit anlaşması
oylamasında olumsuz sonuç çıkması halinde alternatif bir planın açıklanması için Başbakan May'e sunulan sürenin üç gün
olmasına karar verildi. Bu karardan önce May'ın Brexit anlaşmasına alternatif bir plan sunması için 21 gün zaman
tanınmıştı. BOE Başkanı Carney ise, piyasaların İngiltere ile AB arasındaki ekonomik bağların zayıfladığına ilişkin karar
vermesi halinde Sterlin varlıklarında değer kaybı yaşanacağına işaret etti. Bu gelişmelere rağmen Dolar varlıklarındaki
zayıflık ile parite 1,2750 seviyesi üzerinde fiyatlanmaya devam ediyor. Dolar varlıklarındaki değer kaybı ise bölgesel Fed
Başkanlarının piyasalardaki risk unsurlarına değinerek gelecek dönem faiz artırım politikasında temkinli davranılması
gerektiğine işaret etmesi ile gerçekleşti. Böylece piyasalarda Mart ayı faiz artırım ihtimalleri zayıfladı. Bugün ise Fed
Başkanı Powell’ın açıklamaları takip edilecek. Paritede 1,27 kritik destek seviyemiz olarak günceliğini koruyor.
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FED’İN FAİZ ARTIRIM OLASILIĞI

Fed’in 20 Mart toplantısında faiz artırım ihtimali yüzde 9 seviyesinde yer alırken, FOMC tutanakları sonrasında bu olasılık
zayıflayarak yüzde 2'nin seviyesinin altına indi. Şuan için ise Fed’in faiz artırım ihtimalinin yüzde 4,7 seviyesinde yer
aldığını görüyoruz.
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GELİŞEN ÜLKE PARA BİRİMLERİNİN DOLAR’A KARŞI PERFORMANSI

VIX ENDEKSİ

CBOE Oynaklık Endeksi (VIX) endekslere gelen alımın akabinde 20,87 seviyesi çevresinde güncelliğini koruyor.
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S&P500 SEKTÖR PERFORMANSLARI

EN ÇOK ARTAN-DÜŞEN HİSSELER
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