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ABD’deki Gelişmeler
 Fed Başkanı Powell, Washington Ekonomi Kulübü'nde gerçekleştirdiği konuşmasında Fed'in bilançosunun daha da
küçüleceğini ve Fed’in faiz artırım konusunda sabırlı olma yeteneğine sahip olduğunu dile getirdi. Ayrıca Powell,
hükümetin kapalılık durumunun devam etmesinin ekonomi üzerinde olumsuz etkileri olabileceğine dikkat çekti.
Powell ayrıca Apple'ın satış beklentilerini düşürmesinin Çin ekonomisinin yavaşladığını gösterdiğine işaret etti.
 ABD Başkanı Trump ise, Çin ile ticaret konusunda muazzam bir başarı elde ettiklerine yönelik açıklamada bulundu.
 Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapmış olduğu açıklamalar ve ABD-Çin görüşmelerine yönelik devam eden iyimserlik
endekslerin dün pozitif bölgede kapanış yapmasına yol açtı.
 S&P500 endeksi kazançlarını yüzde 0,4 oranında arttırsa da gün sonu kapanışını 2600 seviyesi altında gerçekleştirdi.
 Dow Jones endüstri endeksi ise yüzde 0,5 değer kazanırken, Nasdaq yüzde 0,4 artış ile günü sonlandırdı.
 ABD Başkanı Trump, Dünya Ekonomik Forumu için gerçekleştirecek olduğu Davos ziyaretini ABD hükümetinin kapalı
olma süresinin uzamasını gerekçe göstererek iptal etti.
 St. Louis Fed Başkanı James Bullard, Fed'in piyasa görünümünü göz önünde bulundurarak faiz artırımları konusunda
çekimser davranması gerektiğini belirtti.
 ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvuruları 216 bin kişi ile geçtiğimiz haftaya oranla azalış gösterdi. Rapor, ekonominin
yavaşlamasıyla ilgili endişelere rağmen, işgücü piyasasının iyi durumda olduğuna işaret ediyor.
Hisse Senetleri Görünümü
 Macy's Inc, satışlarda meydana gelen yavaşlama ve ürünlere olan talebin belirgin bir zayıflığa işaret ettiğini belirterek
kar ve satış tahminlerini düşürdü. Şirket bu açıklama sonrasında yaklaşık yüzde 18 oranında değer kaybetti.
 American Airlines, şirketin dördüncü çeyrek gelirlerini tahminlerin altında beklediğini açıklaması ile günü yüzde 4,0’ün
üzerinde değer kaybı ile bitirdi.
 Pfizer Inc., Demokratların ilaç fiyatlarını düşürmek için bir plan hazırlığı içerisinde olduklarına yönelik haber akışı
sonrasında yüzde 2,4 değer kaybetti.
 Kohl's Corp, tatil sezonu gerçekleşen satışların bir yıl önceki yıl satışlarına oranla ivme kaybettiğine değinmesi
sonrasında yüzde 4,8 eksi ile negatif bir görünüm sergiledi.
 L Brands Inc., Victoria's Secret’taki satışların Aralık ayında düştüğünü açıklaması sonrasında yüzde 4,4 oranında değer
kaybına ulaştı.
 Ev eşyaları perakendecisi Bed Bath & Beyond Inc., 2020 yılında kazançların artmaya başlamasını beklediğini belirterek
gelecek dönem tahminlerinde iyimser davrandı. Şirket bu açıklama sonrasında yüzde 16,5 seviyesinde değer kazandı.
G10’daki gelişmeler
 İngiltere ekonomisi aylık bazda yüzde 0,2 artış ile beklentilerin üzerinde büyüdü.
 İngiltere’de Kasım ayı Sanayi Üretimi yüzde 0,4 oranında daralmaya işaret ederken, imalat üretiminde yüzde 0,3’lik
bir azalış kaydedildi.
 Resmi olmayan bir açıklamaya göre Brexit’in 29 Mart sonrası bir tarihe ertelenme ihtimalinin arttığı belirtildi.
Asya’daki Gelişmeler
 Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Liu He'nin 30-31 Ocak tarihlerinde ticaret müzakerelerini devam ettirmek amacıyla
Washington'da gitmesinin planlandığı açıklandı. Görüşmelerin sürüyor olması piyasalarda müzakerelerden olumlu
sonuç çıkacağına yönelik beklentiyi arttırıyor.
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ABD TÜFE
Baker Hughes Sondaj Kule Sayısı

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 tutanakları sonrasında konuşma gerçekleştiren Fed Başkanı Powell, faiz artırım konusunda Fed’in sabırlı davranma
yeteneği olduğuna değindi. Dün Dolar varlıklarında kısa vadeli bir toparlanma gerçekleşse de genel görünüm olarak
endeksin zayıf görünümünü sürdürdüğü görülüyor. Diğer taraftan hükümetin kapalılık süresinin devam etmesi ile Trump
Davos ziyaretini iptal etti. Trump’ın Meksika duvarı ile ilgili olarak ısrarcılığı sürdürmesi hükümetin kapalılık süresinin
uzamasına yol açıyor. Paritenin önemli bir geçiş seviyesi olan 1,15 direnci üzerindeki hareketliliğini koruması olası bir kısa
vadeli geri çekilme potansiyelini sınırlı bırakabilir. Bugün ABD piyasalarında Aralık ayı tüketici fiyat endeksini takip
edeceğiz. Paritenin alım potansiyeline ise 1,1640 direnç seviyesi ile hız kazandıracağını düşünüyoruz.
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AMERİKAN TİPİ HAM PETROL (WTI): İran Petrol Bakanı Bijan Zanganeh, ABD'nin İran’a yönelik yaptırımlarının tamamen
yasadışı olduğunu ve bu yaptırımlara uyulmayacağına ilişkin açıklamada bulundu. Zanganeh, küresel petrol fiyatlarındaki
düşüşün durduğunu ve fiyatların kademeli olarak yükselmesini beklediğini de söylemlerine ekledi. ABD-Çin görüşmelerine
yönelik oluşan iyimserlik ile yönünü yukarı çevirmeye çalışan ham petrolde 52,50 seviyesi üzerinde hareketlilik sürüyor.
İran petrol bakanının açıklamalarının da emtia fiyatlamaları üzerinde etkili olmadığını görüyoruz. Bugün Baker Huges’ın
açıkladığı sondaj kule sayılarını takip edeceğiz. Ham petrolün yukarı yönlü potansiyeline 55,00 direnç seviyesi ile hız
kazandıracağı düşünülebilir. Aşağıda ise 50,00 dolar seviyesi altı kapanışlara dikkat etmekte fayda var.
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ALTIN
ABD ve Çin arasındaki müzakerelerin Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Liu He'nin Washington’a gitmesiyle devam edecek
olması piyasalardaki iyimserliği tetiklemeye devam ediyor. Dolar varlıklarında dün kısmi değer kazanımı gerçekleşmiş olsa
dahi Altın fiyatlarının 1295 seviyesi çevresinde yatay fiyatlamalarını sürdürdüğü görülüyor. Özellikle ABD 10 yıllık tahvil
faizlerinin yüzde 2,72 seviyesi üzerine tırmanması değerli metal yükselişleri üzerinde baskı oluşturuyor. Ayrıca gümüş
fiyatlarında meydana gelen geri çekilmenin Altın fiyatları üzerindeki etkisi de yakından hissedilmekte. Fed’in faiz artırım
politikasında temkinli davranması gerektiğine ilişkin yapılan açıklamaların Altın fiyatlarındaki yukarı yönlü potansiyelin
korunmasına yol açtığını söyleyebiliriz. Bu bilgiden hareketle Altın fiyatlarının 1306 direnci ile alım yönlü pozisyonlarına
ağırlık vereceğini düşünüyoruz.

GBPUSD
Dolar varlıklarında meydana gelen kısmi toparlanmaya rağmen GBPUSD paritesi 1,2750 seviyesi üzerindeki görünümünü
koruyor. İngiltere ekonomisinin ise beklentilerin üzerinde yüzde 0,2 büyüme gerçekleştirdiğini görüyoruz. Ayrıca Sanayi
üretimi verisi yüzde 0,4 oranında daralma gösterirken, imalat sektöründe yüzde 0,3’lük bir azalış yaşandığını görüyoruz.
Dün Avrupa pazarı açısından önem arz eden büyük montanlı şirketlerin Brexit belirsizliklerinin ekonomi üzerinde yarattığı
olumsuz etki nedeniyle gelecek dönem beklentilerini düşürmesi önemliydi. Bugün ise Brexit tarihinin ertelenmesine
yönelik spekülatif haber akışı piyasaların gündeminde yer aldı. Paritenin rahat bir nefes alabilmesi için Brexit’i sağlıklı bir
şekilde atlatması gerekiyor. Bu bilgilerden hareketle paritede 1,27 seviyesi altı fiyatlama oluşmadıkça oluşabilecek bir
aşağı yönlü baskı sınırlı kalabilir. Ancak yükselişlerin ise 1,29 direnci ile hız kazanacağını düşünüyoruz.
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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
yüzde 4,7 seviyesinde dengelenmişti. Ancak Fed Başkanı Powell’ın Fed’in faiz artırım konusunda sabırlı davranma
yeteneğine sahip olduğuna ilişkin açıklama yapması sonrasında bu ihtimal yüzde 3,3 seviyesine geriledi.
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GELİŞEN ÜLKE PARA BİRİMLERİNİN DOLAR’A KARŞI PERFORMANSI

VIX ENDEKSİ

CBOE Oynaklık Endeksi (VIX) piyasalarda devam eden risk iştahı ile 19,64 seviyesine varan geri çekilme yaşadı.
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S&P500 SEKTÖR PERFORMANSLARI

EN ÇOK ARTAN-DÜŞEN HİSSELER
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