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ABD’deki Gelişmeler
 Fed Başkanı Powell dün gerçekleştirmiş olduğu açıklamasında Çin'den yayılarak küresel ekonominin geri kalanını
etkileyebilecek büyüklüğe ulaşan korona virüsü ile ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini açıkladı. Ayrıca Powell,
ekonomik faaliyetlerin ılımlı bir hızda arttığını ve iş gücü piyasasının güçlendiğini belirtti.
 Powell’ın ekonomideki toparlanmaya değinerek enflasyonun yüzde 2 oranına yaklaşmasını beklediklerini açıklaması
sonrasında ABD’de endeksler rekor yükseliş hareketi ile günü sonlandırdı.
 S&P500 endeksi yüzde 0,2BUGÜNÜN
artıda gün sonu
kapanışı gerçekleştirirken, Nasdaq endeksi yüzde 0,1 oranında artış
GÜNDEMİ
gösterdi. Dow Jones endeksi ise günü yatay bölgede tamamladı.
 S&P500 endeksi içerisinde emlak sektörü yüzde 1,2 artışla günün en çok değer kazanan sektörü olarak ilk sırada yer
aldı. Enerji sektörü ise yüzde 1,0 artışla kayıplarını bir miktar telafi etme yoluna gitti. İletişim sektörü ise yüzde 0,4
oranında düşüşle günü sonlandırırken, bilgi teknolojisinde kayıplar yüzde 0,3 seviyesine ulaştı.
 Çin'de koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle can kaybı 1114 kişiye ulaşırken, teyit edilen vaka sayısı 44 bin 653
kişiye yükseldi.
 Piyasadaki bu olumlu rehavet ayrıca yeni korona virüs vakalarının bir miktar yavaşlamasından kaynaklandı.
 ABD'de JOLTS personel değişim oranı Aralık 2019'da 6,4 milyona gerileyerek beklentinin altında gerçekleşti.
 St. Louis Fed Başkanı James Bullard, Çin ekonomisinin korona virüsünü kontrol altına alma çabaları nedeniyle belirgin
bir şekilde yavaşlamasının beklendiğini açıkladı
 ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 1,62 seviyesine tekrardan yükseliş gerçekleştirdi.
 Dolar endeksi ise yüzde 0,1 gibi hafif bir değer kaybı ile 98,75 seviyesine geriledi.
Hisse Senetleri Görünümü
 Boeing, 2020'ye yavaş bir başlangıç yaparak Ocak ayında yeni uçaklar için hiç sipariş almadığını açıkladı. Rakibi Airbus
ise Ocak ayında 274 adet sipariş alacağını açıkladı. Şirket bu açıklaması sonrasında seans öncesinde hafif ekside
seyrediyor.
 Pivotal Research tarafından Facebook hisselerine ilişkin beklentinin aşağı yönlü revize edilmesi ile şirket hissesi yüzde
2,8 pranında değer kaybı yaşadı.
 Sprint ve T-Mobile US arasındaki birleşme anlaşması nihayet New York'taki federal bir mahkeme tarafından
onaylandı. Sprint hisseleri bu karara yanıt olarak yüzde 75'in üzerinde değer kazandı.
 Burlington Stores, dördüncü çeyrek ve 2019 mali yılı hisse başı kar ve satış görünümünü yukarı yönlü revize etmesi
sonrasında mali raporlarında beklentilerin üzerinde bir görünüme işaret etti. Bu gelişmelerin akabinde şirket hissesi
yüzde 6,5 oranında değer kazanımı elde etti.
 Under Armour ve Goodyear Tire beklentilerin altında finansal sonuçların akabinde gelecek dönem beklentilerinde
hayal kırıklığı yaratarak korona virüsünün neden olduğu olumsuz etkilere dikkat çekti. Under Armour hisseleri günü
yaklaşık yüzde 18,9 oranında değer kaybı ile sonlandırırken, Goodyear Tire hisseleri ise yüzde 12,4 eksi ile günü
sonlandırdı.
 Dünyayı alarma geçiren korona virüs salgını sebebiyle Barselona'daki Mobil Dünya Kongresi'ne (MWC) katılmayacak
şirketlere LG, Ericsson, Nvidia, Amazon, Sony, NTT Docomo, Gigaset, Umidigi, Intel ve Vivo'nun yanı sıra Facebook ve
Cisco da dahil oldu.
G10’daki Gelişmeler
 Euro Bölgesi Aralık ayı sanayi üretimi yüzde 2,1 ile beklentilerin üzerinde daralma gösterdi.
Asya’daki Gelişmeler
 Çin Devlet Konseyi, faiz oranları düşürerek firmalara geçici destekte bulunacaklarını açıkladı.
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BUGÜNÜN GÜNDEMİ
Para Birimi
WTI, Brent
USD
WTI, Brent
USD

TSİ
18:00
18:30
22:00

Veri/Gelişme
OPEC Aylık Rapor
Fed Başkanı Powell’ın Yorumları
Ham Petrol Stokları
Federal Bütçe Dengesi

Dönem

Beklenti

Önceki

Değişim

Aralık
Ocak

2,987M
-11,5B

3,355M
-13,3B

Haftalık
Aylık

Önem
**
***
***
**

ABD Borsalarında Bugün Açıklanacak Bilançolar
Şirket Adı

Sembol

Piyasa Değeri

Tarih

Saati

Beklenti*

Cisco Systems Inc
Annaly Capital Management
CVS Health Corp
CenturyLink Inc
Coca-Cola European Partners
ViacomCBS Inc
Shopify Inc
Applied Materials Inc

CSCO
NLY
CVS
CTL
CCEP
VIAC
SHOP
AMAT

207 Milyar $
14 Milyar $
95 Milyar $
16 Milyar $
24 Milyar $
21 Milyar $
57 Milyar $
57 Milyar $

12.02.2020
12.02.2020
12.02.2020
12.02.2020
12.02.2020
12.02.2020
12.02.2020
12.02.2020

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

0.76
1.85
1.68
0.33
1.45
0.24
0.93

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

U.S. BANCORP (USB)

17.1

13.2

1.8

6058572

85 Milyar $

54.50-55.50

AL

65.00

50.80

SHAW COMMUNICATIONS INC., (SJR)

17.1

2.4

2.4

454922

9 Milyar $

19.50-20.00

AL

22.00

18.75

EXACT SCIENCES CORPORATION (EXAS)

17.1

16.5

2006679

13Milyar $

92.00-99.00

AL

145.00

78.00

*Hisse önerileri 12 - 18 Şubat tarih aralığına yönelik oluşturulmuştur. Hisselerin son durumuna ilişkin bilgilendirme günlük
olarak yapılacaktır.
U.S. BANCORP (USB): Bir finansal hizmetler holding şirketi olan U.S. Bancorp, Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli
finansal hizmetler sunmaktadır. Kurumsal ve Ticari Bankacılık, Tüketici ve İşletme Bankacılığı, Varlık Yönetimi ve Yatırım
Hizmetleri, Ödeme Hizmetleri, Hazine ve Kurumsal Destek olmak üzere birçok alanda faaliyet göstermektedir. Şirket, ürün
ve hizmetlerini 3.018 bankacılık ofisi ağı, çevrimiçi hizmetler ve mobil cihazlar üzerinden sunmaktadır. Aynı zamanda
şirket 4.681 ATM'lik bir ağın işletimini gerçekleştirmektedir. Şirket 1863 yılında kurulmuştur ve merkezi Minneapolis,
Minnesota'da bulunmaktadır.
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SHAW COMMUNICATIONS INC., (SJR): Shaw Communications Inc., Kuzey Amerika'da bir bağlantı şirketi olarak faaliyet
göstermektedir. Şirket, Wi-Fi, video ve dijital telefon hizmetleri başta olmak üzere kurumsal müşterilere İnternet, veri,
Wi-Fi, dijital telefon ve video hizmetleri sunmaktadır. Shaw Communications Inc. 1966 yılında kurulmuştur ve merkezi
Kanada'nın Calgary şehrinde bulunmaktadır.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ
T

12.02.2020

EXACT SCIENCES CORPORATION (EXAS): Bir moleküler teşhis şirketi olan Exact Sciences Corporation, Amerika Birleşik
Devletleri'nde çeşitli kanserlerin erken tespiti ve önlenmesi için ürün geliştirme üzerine faaliyet göstermektedir. Şirketin
MAYO Tıp Eğitim ve Araştırma Vakfı ve Hologic, Inc. ile lisans anlaşmaları bulunmaktadır. Exact Sciences Corporation,
1995 yılında kurulmuştur ve merkezi Madison, Wisconsin'de 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
Dolar endeksinin güçlü seyrini korumasıyla EURUSD paritesi 1,09 seviyesi üzerindeki seyrini korumaya devam ediyor. Fed
Başkanı Powell’dan gelen pozitif açıklamaların da ABD ekonomisine ilişkin pozitif bir tablo çizdiği görülmekte. Almanya’da
artan siyasi belirsizliklere bir de İngiltere sanayi ve imalat görünümündeki zayıflığın eklenmesi ile Euro varlıkları üzerindeki
tansiyon artış gösterdi. Bugün ise Euro Bölgesi sanayi üretimi verisi yüzde 2,1’lik düşüşle Euro tarafındaki geri çekilme
hareketini tetikledi. EURUSD paritesinde 1,09 seviyesi altı kapanışların gündeme gelmesi durumunda geri çekilmelerin
1,0830 desteği ile beraber hız kazanması beklenebilir. Güçlü bir destek konumunda yer alan 1,09 desteğinden meydana
gelen dönüşleri ise 1,0950 direnci üzeri kapanışlarla takip ediyoruz.
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AMERİKAN TİPİ HAM PETROL (WTI): Ham petrol fiyatları dün yüzde 0,9 oranında artarak 50,0 $ seviyesi üzerine yükseldi.
ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), bu yıla ilişkin petrol fiyatı tahminlerini aşağı yönlü revize ederken, Amerikan Petrol
Enstitüsü’nün açıkladığı ham petrol stokları ise 6 milyon varil seviyesinde artış gösterdi. Ancak küresel risk iştahında
meydana gelen artışın etkisi ile emtianın 49,30 desteğinden dönüş gerçekleştirdiği görülüyor. Korona virüsü kaynaklı can
kaybının bir miktar ivme kaybetmesi piyasalardaki olumlu rehaveti arttırıyor. Bu gelişmelerin akabinde ham petrolde
49,30 desteği altı kapanışlar satışların hız kazanması açısından önemli. 50,0 $ seviyesi üzeri görünümün artmasına bağlı
olarak ise yükselişleri 52,50 direnci çerçevesince takip ediyoruz.
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ALTIN
Fed Başkanı Powell’ın korona virüsü risklerini yakından izlediklerine ilişkin yapmış olduğu açıklamaların akabinde
piyasalardaki risk iştahı artış gösterdi. Ayrıca korona virüs salgının da bulaşma oranında meydana gelen ivme kaybına bağlı
olarak endekslerin günü rekor yükseliş ile tamamladığı görülüyor. Dolar varlıkları ise güçlü duruşunu sürdürüyor ancak
ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 1,62 seviyesine yükseldiğini görüyoruz. Böylece Altın fiyatlarında oluşan değer
kaybının 1565 seviyesi altı fiyatlamaları gündeme getirdiği görülüyor. Bugün Fed Başkanı Powell’ın ikinci oturumda
tekrardan açıklama gerçekleştirmesi bekleniyor. Değerli metalin geri çekilmelerin 1550 desteğini öncelikli olarak takip
ediyoruz. Bu seviye altı kapanışlar 50 günlük üssel hareketli ortalama seviyesi 1540 desteğini gündeme getirebilir.

GBPUSD
İngiltere’de açıklanan imalat ve sanayi üretiminin beklentilerin altında gerçekleşmesi ile paritede hafif geri çekilme eğilimi
oluşmuştu. İskoçya Bölgesel Yönetimi Başbakanı Nicola Sturgeon, Brexit'in İskoç halkının tercihi olmadığını, bu nedenle
alternatife ihtiyaç duyarak bağımsız bir ülke olmanın yegane amaçlarını olduklarını açıkladı. Diğer taraftan Avrupa
Komisyonu Başkanı Leyen, İngiltere ile tüm ticaret anlaşması modellerini tartışmaya hazır olduklarına ilişkin açıklama
gerçekleştirdi. Bu gelişmelerin akabinde güçlü Dolar’a karşın GBPUSD paritesinin tekrardan 50 günlük üssel hareketli
ortalama seviyesi olan 1,30 direncine yönelik ataklarını sıklaştırdığı görülüyor. Bu seviye üzeri kapanışların akabinde
yükselişlerin devamı açısından 1,3250 direncini 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

Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları sonrasında piyasalarda artan pozitifliğin akabinde VIX endeksi 14,73’e geriledi.
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S&P500 SEKTÖR PERFORMANSLARI

EN ÇOK ARTAN-DÜŞEN HİSSELER
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