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ABD’deki Gelişmeler
 ABD’de Mayıs ayı tarım dışı istihdam verisi 75 bin kişiyi istihdama dahil ederek beklentileri karşılayamazken, ortalama
saatlik kazançlar yüzde 0,2 artış ile beklentilerden zayıf geldi. Yıllık bazda ise ortalama saatlik kazançlar Nisan ayında
yüzde 3,2 iken, Mayıs ayında yüzde 3,1 seviyesine geriledi. Mayıs ayı işsizlik oranı ise yüzde 3,6 ile bir önceki aya göre
değişim göstermedi.
 Mayıs ayı istihdam raporu sonrasında Fed’in 30-31 Temmuz FOMC toplantısında faizleri indirme olasılığı yüzde 78,7
seviyesine yükseldi.
 Mayıs ayı tarım dışı istihdam verilerinin Fed'in bu yıl faiz oranlarını düşürme beklentisini artırmasının ardından
S&P500 endeksi haftanın son işlem günü yüzde 1,1 oranında artış yakaladı. Endeksin haftalık kazancı ise yüzde 4,4
seviyesine ulaştı.
 Endeks içerisinde iletişim sektörü yüzde 1,5 oranında değer kazancına ulaşırken, günün kaybedenleri arasında ise
yüzde 0,2 daralma ile finans sektörü ve yüzde 0,7 düşüş ile kamu hizmetleri sektörü yer aldı.
 Dow Jones endeksi yüzde 1,0, Nasdaq endeksi yüzde 1,7 ile günü pozitif bölgede tamamladı. Endekslerin haftalık
kazançları ise sırasıyla yüzde 4,7 ve yüzde 3,9 seviyesine ulaştı
 Endekslerdeki bu yükseliş ayrıca Facebook, Amazon, Apple ve Google gibi büyük isimlerden bazılarının liderliği ile hız
kazandı.
 Haftanın son işlem günü tahvil faizlerine baktığımızda ise, 2 yıllıklar beş baz puan düşerek yüzde 1,84 seviyesine
gerilerken, 10 yıllık tahvil faizleri ise dört baz puan azalışla yüzde 2,08 seviyesine geri çekildi.
 Dolar endeksi ise yüzde 0,5 düşüşle 96,58 seviyesine geriledi.
 ABD Başkanı Trump, Meksika'ya uygulayacağı yasa dışı göçmen vergisinden vazgeçerek ABD ve Meksika'nın
anlaşmaya vardığını duyurdu. Ayrıca Trump Meksika'dan ithal edilecek ürünlere ek vergilerin uygulanmayacağını da
söylemlerine ekledi.
Hisse Senetleri Görünümü
 Kazanç haberlerinde Beyond Meat beklentilerin üzerinde açıkladığı olumlu finansal sonuçları sonrasında yüzde 39,4
oranında değer kazandı. Şirket 2019 yılı içerisinde satışlarını iki katına çıkaracağını da söylemlerine ekledi.
 Zoom Video Communications, ilk çeyrek finansallarında satışlarını ikiye katlayarak açıkladığı olumlu mali tabloları
sonrasında yüzde 18,4'lük bir kazanç sağladı.
 Fed’in faiz indirim ihtimaline ilişkin beklenti artarken, piyasalardaki bu iyimserlik ile Facebook yüzde 3,0, Apple yüzde
2,7 ve Amazon yüzde 2,8 oranında değer kazandı.
 Teknoloji devi Google yüzde 2,1 ve Microsoft yüzde 2,8 oranında değer kazancına ulaştı. Bu performans S&P500
endeksi içerisinde bilgi teknolojisinin yükselişine katkıda bulundu.
G10’daki Gelişmeler
 İngiltere ekonomisi yüzde 0,4 ile Mart 2016 yılından bu yana en zayıf büyümesini gerçekleştirdi.
 İngiltere’de sanayi üretimi ise yüzde 2,7 oranında daralma gösterirken, imalat üretimi yüzde 3,9 eksi ile
beklentilerden zayıf geldi.
 İngiltere Başbakanı Theresa May, Muhafazakar Parti liderliğinden resmi olarak istifa etti.
 Bugün Almanya’da piyasalar tatil.
Asya’daki Gelişmeler
 Japonya ekonomisi birinci çeyrekte yüzde 0,6 ile tahminlerin üzerinde büyüme gerçekleştirdi.
 Çin’de dış ticaret göstergelerine baktığımızda ihracat yüzde 1,1 oranında artış yakalarken, ithalatta yüzde 8,5’lik bir
daralma gerçekleştiği görülüyor.
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BUGÜNÜN GÜNDEMİ
Para Birimi
USD

TSİ
17:00

Veri/Gelişme
ABD Personel Değişim Oranı (JOLTS)

Dönem

Nisan

Beklenti
7,479M

Önceki
7,488M

Değişim

Aylık

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

FORD MOTOR COMPANY (F)

17.1

12.6

1.1

40879392

39 Milyar $

9.50-10.00

AL

12.67

8.75

ALASKA AIR GROUP INC. (ALK)

17.1

17.2

2.0

1391950

7 Milyar $

60.00-61.50

AL

74.90

55.00

BANCO SANTANDER (BRASIL) (BSBR)

17.1

14.6

1.8

869920

42 Milyar $

11.30-11.75

AL

14.10

10.50

*Hisse önerileri 10-17 Haziran tarih aralığına yönelik oluşturulmuştur. Hisselerin son durumuna ilişkin bilgilendirme günlük
olarak yapılacaktır.
FORD MOTOR COMPANY (F): Ford Motor Company, dünya genelinde bir dizi Ford otomobil, kamyon, hizmet aracı ve
elektrikli araç üretimi gerçekleştirmektedir. Şirket kendi sürüş sistemlerini geliştirme, araç entegrasyonu sağlama, araç
mühendisliği ve taşımacılığı gibi ağ geliştirme hizmetleri de sunmaktadır. Ayrıca şirket araçları ile ilgili finansman ve
kiralama faaliyetlerinde bulunmaktadır. Ford Motor Company 1903 yılında kurulmuştur ve merkezi Michigan,
Dearborn'de bulunmaktadır.
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ALASKA AIR GROUP INC. (ALK): Alaska Air Group, Inc., bağlı ortaklıkları aracılığıyla yolcu ve kargo hava taşımacılığı
hizmetleri sunmaktadır. Şirketin Amerika Birleşik Devletleri, Meksika, Kanada ve Kosta Rika'daki 115 varış noktasına varan
günlük yaklaşık 1,200 uçuş ağı vardır. Şirket 1932 yılında kurulmuştur ve merkezi Seattle, Washington’da bulunmaktadır.

BANCO SANTANDER (BRASIL) (BSBR): Banco Santander, küçük ve orta ölçekli işletmelere, Brezilya'daki ve uluslararası
çaptaki kurumsal müşterilere ticari bankacılık ürünleri ve hizmetleri sunmaktadır. Şirket çek, tasarruf hesapları,
transferler, finansal ürünler ve hizmetleri, yatırım danışmanlığı, varlık yönetimi hizmetleri, krediler, ticari finansman ve
nakit yönetimi gibi hizmetlerde bulunmaktadır. Ayrıca, şirket birleşme ve devralmalarda sermaye piyasaları işlemleri
kapsamında danışmanlık hizmeti sunar. Banco Santander (Brasil) S.A., 1985 yılında kurulmuştur ve merkezi São Paulo,
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
Haftanın son işlem günü ABD’de açıklanan istihdam raporuna göre 75 bin kişi istihdama dahil edilirken, ortalama saatlik
kazançların zayıf görünümünü sürdürdüğü görüldü. Bu rapor sonrasında Fed’in gelecek para politikası toplantısında faiz
indirimine gidebileceği ihtimalinin artması ile Dolar varlıklarında değer kaybı gerçekleşti. Böylece yükselişlerine hız
kazandıran EURUSD paritesinde 1,1350 seviyesine varan oranda yükseliş gerçekleşti. Ancak bugün açıklanan İngiltere
verilerinin ekonomide resesyon oluşabileceği ihtimaline işaret etmesi ile Euro varlıklarının baskı altında kaldığını
görüyoruz. Bu bilgiden hareketle EURUSD paritesinin alçalan kanal formasyonunu bozması ile zayıf görünümünü bir
miktar azaltması beklenebilir. Kısa vadeli çözülmeleri ise 1,1270 desteği çerçevesince izliyoruz.
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AMERİKAN TİPİ HAM PETROL (WTI): Ham petrol fiyatları 3 oranında artarak 54,30 dolar seviyesine yükseldi. Geçtiğimiz
hafta küresel büyüme endişelerinin artması ile bir miktar baskı altında kalan emtia fiyatlamalarında ayrıca ABD petrol
üretimindeki artışın da olumsuz etkisi yakından hissedilmişti. Ancak yeni haftaya 54,30 seviyesi üzerinde başlayan ham
petrolün ABD-Meksika anlaşması ile bir miktar küresel büyüme endişelerini geride bıraktığı görülüyor. Diğer taraftan
ABD'deki aktif petrol kule sayısının bir önceki haftaya oranla 11 adet azalmasının da emtiadaki toparlanmayı desteklediği
söylenebilir. Emtianın yükselişlerini 55,30 direnci üzerine taşıması ile yukarı yönlü hareketlerine ivme kazandırması
beklenebilir. Olası bir geri çekilmeyi ise 53,00 destek seviyesi çerçevesince izliyoruz.
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ALTIN
ABD Mayıs ayı tarım dışı istihdam raporunun beklentileri karşılayamaması ile değer kaybeden Dolar varlıkları Altın’da
1350 seviyesine varan yükselişi beraberinde getirdi. Özellikle ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin 2017 Eylül ayı seviyesinden bu
yana en düşük seviyelere geri çekilmesinin de Altın fiyatlarında yükselişlere hız kazandırdığı görülüyor. Diğer taraftan
istihdam raporu sonrasında Fed’in faiz indirim ihtimallerinin artması ile Altın fiyatlarındaki yukarı yönlü eğilimin bir
müddet sürmesi beklenebilir. Kısa vadeli bir çözülme içerisinde yer alan değerli metalde 1320 ilk destek noktası ve bu
seviyenin geçilmesi düşüşlerin devamı açısından önemli. Aksi senaryoda ise 1350 direnci ile beraber değerli metalin yeni
bir yükseliş potansiyeli içerisine gireceğini düşünüyoruz.

GBPUSD
İngiltere Başbakanı Theresa May, Muhafazakar Parti liderliğinden resmi olarak istifa ederken, iktidarın liderlik yarışında
hangi adayların ön sırada yer alacağı belirsizlik konusu olmaya devam ediyor. Yeni parti liderinin 23 Temmuz tarihinde
belirlenecek olması Brexit anlaşmasının ertelenebileceğine ilişkin beklentileri arttırıyor. Bu ihtimal GBPUSD paritesi
üzerinde baskı unsuru oluştururken, fiyatların 1,2750 direnci üzerinde kalmakta başarılı olamadığını görüyoruz. Ayrıca
bugün açıklanan makroekonomik verilerin İngiltere ekonomisi açısından negatif sinyal üretmesi ile paritenin geri çekilme
hareketine hız kazandırdığı görülüyor. Dolar’daki zayıflıktan fırsat bulan paritede 1,2750 direncinin aşılması mümkün
olmadıkça geri çekilmeleri 1,2650 desteği çerçevesince izliyoruz.
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FED’İN FAİZ DEĞİŞTİRME OLASILIĞI

ABD’nin Mayıs ayı Tarım Dışı İstihdam raporu sonrasında Fed’in 30-31 Temmuz FOMC toplantısında faiz indirim
ihtimalinin yüzde 78,7 seviyesine yükseldiği görülüyor.
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GELİŞEN ÜLKE PARA BİRİMLERİNİN DOLAR’A KARŞI PERFORMANSI

VIX ENDEKSİ

VIX Endeksi, Fed’in faiz indirimine ilişkin artan beklentinin risk iştahını tetiklemesi ile 16,12 seviyesine geriledi.
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S&P500 SEKTÖR PERFORMANSLARI

EN ÇOK ARTAN-DÜŞEN HİSSELER
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Meclis-i Mebusan Cad. 81 Fındıklı 34427 Beyoğlu/İstanbul
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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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