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ABD’deki Gelişmeler
 Fed ve ECB olmak üzere ülke merkez bankalarının faiz artırım politikası konusunda temkinli davranacağına ilişkin
artan beklenti endekslerdeki alımı destekledi. Bu kararın belirleyicisinin enflasyon görünümü olduğu görüyor.
 ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ABD ve Çin'in bir yaptırım mekanizması konusunda karar vardığını açıklaması ile
piyasalardaki iyimserlik arttı.
 S&P500 Çarşamba günü yüzde 0,4 oranında değer kazandı. S&P500 endeksi içerisinde finans sektörü yüzde 0,3 artı
ile günü kapatırken, endeks içerisinde bilgi teknolojisi ve emlak sektörü yüzde 0,7 artış ile lider konumunda yer aldı.
 Nasdaq endeksi yüzde 0,7 oranında kazanç sağlarken, Dow Jones endeksi ise yatay bölgede kapanış gerçekleştirdi.
 Avrupa Merkez Bankası (ECB) para politikası toplantısından herhangi bir faiz artırım kararı çıkmazken, ECB Başkanı
Draghi’nin gerçekleştirmiş olduğu basın toplantısı sonrasında Euro varlıkları değer kaybetti. Draghi, zayıf gelen
verilere rağmen büyümeyi yavaşlatan faktörlerin zayıfladığına işaret etti. Ayrıca başkan, enflasyonda gerilme
beklentilerine karşın negatif faizlerin ihtiyaç duyulduğu takdirde hafifletilebileceğini belirtti.
 Fed’in Mart ayı toplantısının ayrıntılarını içeren FOMC tutanaklarında, tüm üyelerin faiz artırım politikasına ilişkin en
az 2019'un sonuna kadar koruyacağı temkinli duruş ile Fed'in bekle-gör politikası içerisinde olacağı belirtildi.
 Fed tutanakları ve ECB toplantısının her ikisi de ekonomik görünümde artan riskleri içeren açıklamalara yer verdi.
 ABD’de tüketici fiyat endeksi Mart ayında yüzde 0,4 ile tahminlerin üzerinde gerçekleşti. Bu oran çoğunlukla enerji
endeksindeki yüzde 3,5'lik artıştan kaynaklandı. Gıda ve enerjiyi hariç tutan çekirdek enflasyon ise yüzde 0,1 oranında
arttı. Ayrıca çekirdek enflasyon verisi yıllık olarak Şubat ayında yüzde 2,1 iken Mart’ta yüzde 2,0 seviyesine geriledi.
 Finansal sektör, ülkenin en büyük bankalarının CEO'larının House Finansal Hizmetler Komitesi ile soru-cevap oturumu
gerçekleştirmesiyle yüzde 0,5 oranında düştü.
 ABD 10 yıllık tahvil faizleri, iki baz puan azalarak yüzde 2,48 seviyesine düştü.
 Dolar endeksi yüzde 0,1 düşerek 96,93 seviyesine geri çekildi.
Hisse Senetleri Görünümü
 Levi Strauss&Co., 21 Mart'taki halka arzı sonrasında çeyreklik gelirinde yükseliş olduğunu belirterek perakende
mağazalarına ağırlık vereceğini açıkladı. Bir önceki yıl ilk çeyrekte 19 milyon dolar zarar açıklayan şirket net karının
151 milyon dolara yükseldiğini duyurdu. Şirket günü yüzde 4 artıda kapadı.
 HSBC, Apple hisselerine ilişkin görüşünü aşağı yönlü revize etmesi ile şirket hissesi üzerinde değer kaybı oluşsa da
gün sonu kapanışı yüzde 0,6 ile pozitif bölgede gerçekleşti.
 Diğer şirket haberlerinde Delta Air Lines açıklamış olduğu finansallarda beklentileri karşılaması ile günü yüzde 1,6
artıda kapadı. Şirket tüm yıllara ait gelir artış beklentisini yukarı yönlü revize etti.
 Procter&Gamble gelecek 3 yıl için çeyreklik temettü miktarını yukarı yönlü revize etti ve bu yılki temettü rakamını 4
cent yükselterek 75 cent olarak açıkladı. Şirket bu açıklaması sonrasında günü yüzde 0,01 ekside bitirdi.
 Lyft Inc'in hisseleri, şirketin en büyük rakibi Uber Technologies Inc'in IPO başvurusunda bulunacağını belirten bir
haberle günü yüzde 11’e yakın seviyede düşüşle bitirdi.
G10’daki Gelişmeler
 Almanya tüketici fiyat endeksi Mart ayında yüzde 0,4 oranında artış yakaladı.
 Avrupa Birliği liderlerinin öncülüğünde Brüksel’de gerçekleşen Brexit zirvesinde Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı
Donald Tusk, Brexit'i 31 Ekim 2019 tarihine erteleme kararı aldıklarını açıkladı.
Asya’daki Gelişmeler
 Çin’de Mart ayı tüketici fiyat endeksi yüzde 0,4 daralma ile beklentilerden kötü geldi. Mart ayında önceki yılın aynı
dönemine göre bu veri beklentilere paralel yüzde 2,3’lük bir artışa işaret ediyor.
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BUGÜNÜN GÜNDEMİ
Para Birimi

TSİ

Veri/Gelişme

Dönem

Beklenti

Önceki

Değişim

Önem

USD

15:30

İşsizlik Maaşı Başvuruları

Nisan

211K

202K

Aylık

**

USD

15:30

ABD ÜFE

0,3%

0,1%

Aylık

**

NGAS

17:30

Doğal Gaz Stokları

29B

23B

Haftalık

**

ABD Borsalarında Bugün Açıklanacak Bilançolar
Şirket Adı

Sembol

Piyasa Değeri

Tarih

Saati

Beklenti*

Fastenal Co

FAST

18 Milyar $

11.04.2019

-

0.67

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

DOLBY LABORATORIES INC (DLB)

17.1

25.4

24.1

462329

6 Milyar $

63.70-65.00

AL

80.00

59.05

THE LIBERTY SIRIUSXM GROUP (LSXMA)

17.1

19.7

1.2

629553

5 Milyar $

39.00-40.15

AL

50.00

35.50

CITRIX SYSTEMS INC (CTXS)

17.1

25.6

24.1

2371664

13 Milyar $

100.00-102.00

AL

114.00

97.50

*Hisse önerileri 09-15 Nisan tarih aralığına yönelik oluşturulmuştur. Hisselerin son durumuna ilişkin bilgilendirme günlük
olarak yapılacaktır.
DOLBY LABORATORIES INC (DLB): Dolby Laboratories, Inc., birçok cihazda ses ve görüntüleme teknolojileri üzerine
faaliyet göstermektedir. Şirket, TV'ler, STB'ler, kişisel bilgisayarlar, oyun konsolları, mobil cihazlar ve dijital radyo için
kullanılan dijital bir ses kodlayıcı teknolojisi geliştirmekte ve lisanslamaktadır. Şirket ek olarak, şirket dijital sinema
sunucuları, sinema işlemcileri, hoparlörler, donanım bileşenleri, video konferans çözümleri, televizyon, yayın ve eğlence
endüstrileri için diğer ürünlerin teminini sağlar. Şirket, film stüdyoları, içerik yaratıcıları, post prodüksiyon tesisleri, sinema
operatörleri, yayıncılar ve video oyunu tasarımcılarına hizmet vermektedir. Dolby Laboratories, Inc., 1965 yılında
kurulmuştur ve merkezi San Francisco, California’da yer almaktadır.
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THE LIBERTY SIRIUSXM GROUP (LSXMA): Liberty SiriusXM, Sirius XM Holdings Inc. aracılığıyla, Amerika Birleşik Devletleri
ve Kanada'da müzik, spor, eğlence, haber ve buna benzer konularda haber sistemi üzerine faaliyet göstermektedir. Şirket
ayrıca mobil ve ev cihazları uygulamalarında çevrimiçi eğlence hizmetleri de sunmaktadır. Ayrıca, şirket doğrudan uydu
radyo ve aksesuar satışı yapmaktadır. Şirket 31 Aralık 2018 itibariyle yaklaşık 34 milyon aboneye sahip olduğunu
açıklamıştır. Şirketin merkezi Englewood, Colorado'da bulunmaktadır. Liberty SiriusXM Grubu, Liberty Media
Corporation'ın bir yan kuruluşudur.
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CITRIX SYSTEMS INC (CTXS): Citrix Systems Inc. dünya çapında ağ iletişimi ve analitik çözümler üzerinde faaliyet
göstermektedir. Şirket, müşterilerine masaüstü uygulamaları için bulut ve şirket içi veri merkezlerini bir hizmet olarak
sunar. Windows ve Linux uygulamalarının herhangi bir şirket içi veri merkezinden Mac'lere, PC'lere ve Android / iOS mobil
cihazlarına uzaktan teslim edilmesini sağlayan Citrix Virtual Apps uygulaması sunar. Şirket ayrıca, işletmeler için çeşitli
kurumsal ve kişisel mobil cihazlarda kurumsal sınıf veri hizmetleri sağlayan bulut tabanlı bir dosya paylaşımı ve depolama
çözümü olan Citrix Content Collaboration'ı içeren teklifler sunmaktadır. Şirket 1989 yılında kurulmuştur ve merkezi Fort
Lauderdale, Florida'da 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
FOMC toplantısının tutanaklarında ekonominin gidişatına ilişkin bazı zayıflık ibareleri görüldüğü belirtilirken, 2019 yılı
sonuna doğru faiz arttırılabileceğinin sinyali verildi. ECB Başkanı Draghi’nin ise ekonomik büyümeye ilişkin artan risklere
değinmesi sonrasında Euro varlıklarında değer kaybı meydana geldi. ECB toplantısı sonrasında 1,1230 seviyesine varan
geri çekilme potansiyeli içerisinde yer alan paritede FOMC tutanakları sonrasında fiyatlamalar 1,1270 seviyesi üzerinde
sürüyor. ABD çekirdek enflasyon verisinde meydana gelen zayıflık ile değer kaybı içerisine giren Dolar varlıklarında
tutanakların ılımlı seyri ile kayıplar telafi edildi. İngiltere’de ise Avrupa Birliği Brexit’in 31 Ekim tarihine ertelenmesine
karar verdi. Tüm bu gelişmelerin akabinde kayıplarını telafi etme çabası içerisine giren paritede 1,13 direnci üzeri
fiyatlamalar oluşmadıkça kalıcı yükseliş hareketinden söz etmek zor görünüyor.
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AMERİKAN TİPİ HAM PETROL (WTI): Dün OPEC petrol üretiminin dört yıl içinde en düşük seviyesine düştüğünü bildirdi.
Mart ayında 534 bin varil düşen OPEC’in petrol üretiminin Suudi Arabistan’daki kesinti ve Venezuela’da yaşanan
karışıklıktan kaynaklandığı belirtildi. Haftalık ham petrol stokları ise beklentinin çok üzerinde 7 milyon varil artış gösterdi.
Benzin stoklarında ise azalış 7,7 milyon varilin üzerinde gerçekleşti. Bu gelişmelerin akabinde 64,00 seviyesi çevresinde
fiyatlanan ham petrolde alım potansiyelinin bir miktar azaldığı söylenebilir. OPEC etkisi ile emtiada yükseliş eğiliminin
artmasını ise 64,75 direnci çerçevesince izliyoruz.
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ALTIN
FOMC tutanakları ve ECB toplantısının akabinde bir süredir yükselişlerinde baskılanan Altın fiyatlarında alım potansiyeli
arttı. ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin’in ABD ve Çin görüşmelerinde bazı olumlu adımların kaydedildiğini açıklamasının
ardından ise piyasalardaki risk iştahı arttı. ABD çekirdek enflasyon verisinde yaşanan daralma ilse ABD 10 yıllık tahvil
faizlerinde geri çekilme potansiyeli yarattı. Dolar varlıklarındaki enflasyon bazlı geri çekilmenin kısa vadeli olmasıyla Altın
fiyatlarının 1300 seviyesi üzerindeki görünümünü koruduğu görülüyor. Değerli metalin yükselişlerinin 1310-1320 direnç
bölgesine taşınması ile alım potansiyelini arttırması beklenebilir. Ancak kritik 1300 desteği altı kapanışların emtiada yön
değişimine neden olabileceği açısından önem taşıdığını belirtelim.

GBPUSD
Avrupa Birliği (AB) liderlerinin İngiltere'nin AB'den ayrılması (Brexit) gündemi nedeniyle Brüksel'de bir araya geldiği AB
zirvesinde İngiltere’nin AB’den ayrılma tarihini 31 Ekim 2019 tarihine erteleme kararı aldı. Ancak bu kararın geçerli
olabilmesi için İngiltere Başbakanı Theresa May’in ve İngiliz hükümetinin onayı gerekiyor. Dün İngiltere Başbakanı Theresa
May’in İngiltere’nin daha parlak bir gelecek için 22 Mayıs tarihinde Avrupa Birliği’nden ayrılabileceğini açıklaması
önemliydi. Karar alınan bu sürenin İngiltere’ye gerekli zamanı tanıması anlaşmanın sağlanmasına ilişkin beklentileri
arttırıyor. Diğer tarafından zayıf enflasyon verisi sonrasında değer kaybeden Dolar varlıkları FOMC tutanaklarındaki
güvercin tutum ile toparlanma gerçekleştirdi. Paritenin yeni güne 1,3080 seviyesi üzerinde başladığı görülüyor. Paritede
1,3150 direnci aşılmadan kalıcı bir yükselişten söz etmek şuan için zor görünüyor.
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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

ABD-Çin görüşmelerinde ilerleme kaydedildiğinin açıklanması ile VIX endeksi 13,28 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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