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ABD’deki Gelişmeler
 ABD Başkanı Trump’ın Nisan ayında havaların ısınmasıyla korona virüs salgınının ortadan kalkacağına ilişkin
açıklamada bulunması piyasalara bir miktar olumlu hava enjekte etti. Trump ayrıca merkez bankası kararlarına ilişkin
eleştirisini yineleyerek Fed’in faizleri çok hızlı yükselttiğini ancak çok yavaş düşürdüğünü belirtti.
 Ancak korona virüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden insan sayısı 1017 seviyesine ulaştı, salgından etkilenenlerin
sayısı ise 42 bin 638 seviyesine yükseldi.
 Philadelphia Fed Başkanı Parrick
Harker iseGÜNDEMİ
korona virüsüne ilişkin durumun kötüleşmesi halinde ABD ekonomisine
BUGÜNÜN
yönelik etkisinden söz edilebilir ancak şu an için o noktada olunmadığını dile getirdi. Harker ayrıca ABD ekonomisinin
iyi durumda olduğunu ve Fed'in şu an için oranları sabit tutması gerektiğini belirtti.
 Bu gelişmelerin akabinde ABD’de endeksler günü pozitif bölgede bitirirken, S&P500 endeksi yüzde 0,7 artış ile
tamamladı. Dow Jones endeksi ise yüzde 0,6’lık bir oranda kazanç elde ederken, Nasdaq endeksi yüzde 1,1 artışla
günün en iyi performans gösteren endeksi olarak ayrıştı.
 Bilgi teknolojisi sektörü yüzde 1,4 artışla günün en çok değer kazanan sektörü olarak dikkat çekerken, bu yükselişi
yüzde 1,2 artışla emlak sektörü takip etti. Enerji sektörünün ise yüzde 0,8’lik bir düşüşle negatif performansını
sürdürmeye devam ettiği görülüyor.
 ABD 10 yıllık tahvil faizleri 3 baz puan düşüşle yüzde 1,55 seviyesine geriledi.
 Dolar endeksi ise yüzde 0,2 artışla 98,85 seviyesine yükseldi.
Hisse Senetleri Görünümü
 Korona virüsü nedeniyle meydana gelen can kaybının kısmi de olsa yavaşlamış olmasının risk iştahı üzerinde yarattığı
olumlu etki ile büyük teknoloji şirketleri Amazon, Microsoft ve Google günü yüzde 2,0’nin üzerinde artıda tamamladı.
 Advanced Micro Devices, Apple'ın gelecekteki Mac'lerde Intel yerine Advanced Micro Devices çiplerini
kullanabileceğine ilişkin oluşan spekülatif haber akışının ardından yüzde 5,1 artışla oldukça iyi performans gösterdi.
 IBM, tüm çalışanları için Slack'in yazılım platformunun kullanılacağını açıklaması sonrasında Slack hisseleri günü yüzde
15,4 oranında kayda değer bir artışla bitirdi.
 Birleşme ve satın alma haberlerinde Taubman Centers, Simon Property tarafından 52,50 $ nakit karşılığında alınmayı
kabul etti. Bu gelişmenin akabinde Taubman Centers hisselerinde yüzde 53,2 oranında artış meydana geldi.
 Xerox Holdings Corp, HP Inc için yaptığı hisse başına 22 dolarlık teklifi 2 dolar artırarak 24 dolara yükseltti. Bu
açıklama sonrasında Xerox hisseleri yüzde 1,4, HP Inc. hisseleri ise yüzde 0,8 artıda günü bitirdi.
 ABD'de bir bölge hakiminin bugün Sprint ve T-Mobile birleşmesi lehine karar vermesi bekleniyor. Bu kararın, federal
düzenleyicilerin, ülkenin üçüncü ve dördüncü en büyük kablosuz taşıyıcılarını birleştirecek ve en büyük iki şirket AT&T
ve Verizon'u ele geçirmek için yeni bir telekomünikasyon devi yaratacak olması nedeniyle alınması bekleniyor.
Özellikle T-Mobile ve Sprint'in birleşmesinin telekomünikasyon endüstrisindeki rekabeti azaltacağı, daha yüksek cep
telefonu faturalarına yol açacağı ve mali yükü arttırması bekleniyor.
G10’daki Gelişmeler
 İngiltere ekonomisi dördüncü çeyrekte yüzde 1,1 ile beklentilerin üzerinde büyüme gerçekleştirdi.
 İngiltere’de sanayi üretimi Aralık ayında yüzde 0,1 ile bir önceki aya oranla zayıflık gösterirken, imalat üretimi Aralık
ayında yüzde 0,3 ile beklentilerin altında artış gösterdi.
 Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı ve Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer gelecek
seçimlerde başbakan adayı olmayacağı ve parti başkanlığını da bırakmak istediğini açıkladı.
Asya’daki Gelişmeler
 Japonya piyasaları bugün kuruluş yıl dönümü nedeniyle kapalı olacak.
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BUGÜNÜN GÜNDEMİ
Para Birimi
EUR
USD
USD
USD

TSİ
17:00
18:00
18:00
21:30

Veri/Gelişme
ECB Başkanı Lagarde’nin Konuşması
Fed Başkanı Powell’ın Konuşması
JOLTS Personel Değişim Oranı
FOMC Üyesi Bullard'ın Konuşması

Dönem

Beklenti

Önceki

Değişim

Aralık

7,000M

6,800M

Aylık

Önem
**
***
***
**

ABD Borsalarında Bugün Açıklanacak Bilançolar
Şirket Adı

Sembol

Piyasa Değeri

Tarih

Saati

Beklenti*

Masco Corp
Omnicom Group Inc
Hilton Worldwide Holdings
LYFT Inc
Hasbro Inc
DISH Network Corp

MAS
OMC
HLT
LYFT
HAS
DISH

14 Milyar $
16 Milyar $
16 Milyar $
16 Milyar $
13 Milyar $
20 Milyar $

11.02.2020
11.02.2020
11.02.2020
11.02.2020
11.02.2020
11.02.2020

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

0.52
1.85
0.96
-1,36
0.91
0.59

HAFTALIK HİSSE ÖNERİLERİ
Finansal Enstrüman

Ortalama F/K

F/K P/DD

Ortalama
İşlem Hacmi

Piyasa
Değeri

Alım Fiyat
Aralığı

Öneri

Kar-Al

Zarar-Kes

32 Milyar $

BARRICK GOLD CORPORATION (GOLD)

17.1

21.1

1.6

10743395

17.60-18.70

AL

24.00

16.00

COMCAST CORPORATION (CMCSA)

17.1

15.7

2.4

20559183 201 Milyar $ 43.00-45.00

AL

57.00

40.00

AT&T INC. (T)

17.1

16.9

1.5

30118946 274 Milyar $ 36.70-38.50

AL

47.00

34.50

*Hisse önerileri 05 -11 Şubat tarih aralığına yönelik oluşturulmuştur. Hisselerin son durumuna ilişkin bilgilendirme günlük
olarak yapılacaktır.
BARRICK GOLD CORPORATION (GOLD): Barrick Gold Corporation, altın ve bakır gibi emtiaların araştırılması, madencilik
sektörünü geliştirme üzerine faaliyet göstermektedir. Arjantin, Kanada, Fildişi Sahili, Demokratik Kongo Cumhuriyeti,
Dominik Cumhuriyeti, Mali, Papua Yeni Gine, Peru, Tanzanya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan altın madenleri
üzerinde üretim yapmakla ilgili mülkiyet hakları vardır. Şirket ayrıca Şili, Suudi Arabistan ve Zambiya'da bulunan bakır
madenleri üretimi konusunda da faaliyet gösterir. Barrick Gold Corporation 1983 yılında kurulmuştur ve merkezi Toronto,
Kanada'da bulunmaktadır.
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COMCAST CORPORATION (CMCSA): Comcast Corporation dünya çapında ünlü medya ve teknoloji şirketi olarak faaliyet
göstermektedir. Şirket Xfinity adı altında müşterilerine yüksek hızlı İnternet, video, ses ve güvenlik hizmetleri dahil olmak
üzere birçok hizmet sunmaktadır. Şirket reklam hizmetleri, çeşitli eğlence programları, haber, bilgi ve spor içerikleri
sağlayan ulusal kablo ağları gibi birçok yapım faaliyetinde bulunmaktadır. Comcast Corporation 1963 yılında Philadelphia,
Pennsylvania'da kurulmuştur.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ
T

11.02.2020

AT&T INC. (T): AT&T Inc. dünya çapında telekomünikasyon, medya ve teknoloji hizmetleri üzerine faaliyet gösterir. Şirket
hizmetlerini video eğlence, ses programlama, televizyon ve dijital platformlar üzerine sunmaktadır. Şirket, Alexander
Graham Bell tarafından kurulan Bell Telefon Şirketi'yle birleşmiş ve dönem dönem dünyanın en büyük telefon şirketi
olmuştur. Şirketin tekliflerini sunmak için Microsoft Corp. ile stratejik bir ittifakı bulunmaktadır. AT&T Inc. 1983 yılında
kurulmuştur ve merkezi Dallas, Teksas'ta 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
ABD’de açıklanan tarım dışı istihdam raporu sonrasında Dolar varlıkları üzerinde oluşan değer kazancının hala korunmaya
devam etmesi ile dün EURUSD paritesinde 1,09 desteğine yönelik atakları beraberinde getirdi. Almanya’da artan siyasi
belirsizliklerin de Euro tarafı üzerinde tansiyonu arttırdığı söylenebilir. Bugün Fed Başkanı Powell’ın Temsilciler
Meclisi’nde gerçekleştirecek olduğu açıklamalar parite fiyatlamaları açısından önemli. Teknik indikatörlerin de zayıflığa
işaret etmesi ile paritede 1,09 desteği altında oluşabilecek fiyatlamada 1,0835 desteği bir sonraki hareket alanı olarak
takip edilebilir. 1,09 seviyesinden meydana gelebilecek dönüşlerde ise 1,0950 direnci üzeri kapanışları öncelikli olarak
izliyoruz.
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AMERİKAN TİPİ HAM PETROL (WTI): Ham petrol fiyatları ise yüzde 1,6’lık bir düşüşle 49,57 seviyesine varan oranda düşüş
kaydetti. Emtianın özellikle 50,0 $ seviyesi altında kapanış gerçekleştirmiş olması teknik görüntünün de desteği ile
emtiadaki geri çekilme hareketine hız kazandırabilir. Ham petrol stoklarında meydana gelen artış ve korona virüsünün
küresel ekonomiler üzerinde yaratacağı olumsuzluk ile beraber petrol talebi üzerinde zayıflığa yol açacağı beklentisi ham
petrolde zayıflığı tetiklemeye devam ediyor. OPEC üyelerinden üretimi kısma yönünde açıklama gelmiş olmasına rağmen
resmi bir karar hala alınmış değil. Bu gelişmelerin akabinde ham petrolün 50,0 $ seviyesi altındaki hareketliliğini
sürdürmesi geri çekilmelerin 48,30 desteğini test etmesine yol açabilir.
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ALTIN
Çin kaynaklı ortaya çıkan korona virüsünün bin kişiyi aşkın sayıda can kaybına neden olmasına rağmen ölümlerin bir miktar
sınırlandığı algısı ile piyasalardaki risk iştahı hafif yükseldi. Bu yükselişte ABD Başkanı Trump’ın Nisan ayı itibariyle
havaların ısınmasıyla virüsün ortadan kalkacağına ilişkin açıklamada bulunması da etkili oldu. Dolar varlıkları ise tarım dışı
istihdam raporu sonrasındaki kazançlı görünümünü korumaya devam ediyor. ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise yüzde 1,55 ile
hafif geri çekilme potansiyeli içerisinde yer almaya devam ediyor. Bu bilgiler ışığında 1575 seviyesinden dönüş
gerçekleştiren değerli metalin güçlü Dolar nedeniyle yükselişlerinde bir miktar sınırlı kaldığı görülüyor. 1575 seviyesinden
gelen dönüşlerde yön değişimine neden olabilecek ana destek olarak 1550 seviyesini takip ediyoruz.

GBPUSD
İngiltere Çevre Bakanı Michael Gove dün Brexit sonrasında AB'den ithalat yapanlara yönelik ticaret önlemlerinin
arttırılacağını açıkladı. Diğer taraftan İngiltere’de serbest ticaret müzakereleri ile ilgili görüşmelere ilişkin sessizlik
korunmaya devam ederken, korona virüs salgını ile ilgili olarak olarak tedirginliğin devam ettiği görülüyor. İngiltere
ekonomisinin ise dördüncü çeyrekte yüzde 1,1 oranında büyüme gerçekleştirirken, imalat ve sanayi üretimi görünümünde
ise beklentilerin üzerinde bir zayıflık yaşandığı görülüyor. Aralık ayında imalat üretimi yüzde 0,3 ile beklentilerin altında
gelirken, sanayi üretimi yüzde 0,1 ile bir önceki aya oranla zayıflama gösterdi. Tüm bu gelişmelerin akabinde 1,30 seviyesi
altındaki zayıf görünümünü sürdüren paritede geri çekilmeleri 200 günlük üssel hareketli ortalama seviyesi olan 1,2850
desteği çerçevesince takip ediyoruz.
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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

Korona virüs salgını ile ilgili olarak endişelerin bir miktar hafiflemesiyle VIX endeksi 14,91 seviyesine geriledi.
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S&P500 SEKTÖR PERFORMANSLARI

EN ÇOK ARTAN-DÜŞEN HİSSELER
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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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