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ABD’deki Gelişmeler
 The Wall Street Journal raporu, Çin'in ABD ithalat gümrük tarifelerini yüzde 40'tan yüzde 15'e düşürülmesini sözel
olarak kabul ettiğine işaret etti.
 Huawei Technologies CFO’su Meng Wanzhou'nun kefaletle serbest bırakılması ABD-Çin ticaret görüşmelerini
engelleyebileceği endişesini ortadan kaldırdı.
 Tüm bu gelişmeler ile beraber ABD ve Çin'den üst düzey yetkililerin telefon üzerinden ticaret görüşmelerini
sürdürdüğü haberi endekslerdeki zayıf görünümü azalttı.
 Ayrıca ABD Başkanı Trump, Çin ile görüşmeler konusunda bazı önemli haberlere hazırlıklı olun çağrısında bulundu.
 S&P500, dün teknoloji hisselerinin desteği ile yatay kapanış yaptı. Endeks gün içerisinde yüzde 1,4 gibi yüksek bir
oranda kazanç elde ederken, seans kapanışına doğru yüzde 0,04 oranında değer kaybetti.
 Dow Jones endüstri endeksi günü yüzde 0,2 ekside kapatırken, Nasdaq ise günü yüzde 0,2 kazançlı bitirdi.
 ABD Başkanı Trump, gelecek hafta gerçekleşecek olan FOMC toplantısında faiz artırılmasını hata olarak değerlendirdi.
 Dün eski Fed Başkanı Janet Yellen, bankacılık düzenlemelerindeki otorite kaybının endişe verici olduğunu dile
getirerek bir başka finansal kriz konusunda uyarıda bulundu.
 ABD Başkanı Trump ile Meclis Üyesi Nancy Pelosi arasında Oval Ofis’de gerçekleşen televizyon programında Pelosi,
ülkenin erkek egemen bir hükümete giderken, toplumsal cinsiyet dinamiklerine ilişkin açıklamada bulundu. Ayrıca
Pelosi, Trump’ın Washington’daki “karar alma masasında” bir kadının olmasının önemini savundu.
 ABD Üretici Fiyatları Endeksi Kasım ayında aylık bazda yüzde 0,1 oranında arttı. Gıda ve Enerji hariç çekirdek üretici
fiyat endeksi ise yüzde 0,3 artış yakaladı.
Hisse Senetleri Görünümü
 Çin’in, ABD merkezli otomobil sektörüne ilişkin tarifeleri indirme hazırlığı içerisinde olduğunu açıklaması ile General
Motors yüzde 0,8 ve Ford Motor yüzde 0,2 artış ile bu gelişmeye olumlu tepki verdi.
 Bir süredir zayıf görünüm sergileyen Apple hisseleri dün yüzde 0,6 ekside gün sonu kapanışı yaparken, teknoloji
sektörünün yüzde 0,1 oranında artış yakalamasına engel olamadı.
G10’daki Gelişmeler
 Avrupa tarafında İngiltere Başbakanı May’in Brexit oylamasını parlamentodan çekmesi endeksler tarafında değer
kaybetmesine neden olmuştu. Ancak dün Avrupa endekslerine alım geldi.
 Euro Bölgesi Sanayi Üretimi Ekim ayında yüzde 0,2 ile bir önceki ay verisine oranla yukarı yönlü ivme kaydetti.
 İngiltere’de İngiltere Başbakanı Theresa May için bu akşam güven oylaması yapılacağı açıklandı.
 İngiltere Başbakanı Theresa May bu gelişme sonrasında mücadelesine devam ettiğini ve yeni liderliğin Brexit’te
gecikme riski yaratabileceğini dile getirdi.
GOÜ’deki Gelişmeler
 Hindistan Merkez Bankası Başkanlığı'na, Urjit Patel'in istifası sonrasında yerine Shaktikanta Das getirildi.
Asya’daki Gelişmeler
 Çekirdek Makine Siparişleri Ekim ayında yüzde 7,6 artış ile beklentilerin altında gerçekleşti.
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HAFTALIK HİSSE ÖNERİLERİ
Ortalama
Piyasa Değeri Alım Fiyat Aralığı Öneri Kar-Al Zarar-Kes
İşlem Hacmi

Finansal Enstrüman

Ortalama F/K

F/K

P/DD

UNILEVER N.V. (UN)

21.1

21.9

11.0

1284746

148 Milyar $

54.50-56.00

AL

61.50

52.50

ANNALY CAPITAL MANAGEMENT (NLY)

21.1

4.1

1.0

13213318

13 Milyar $

10.00-10.25

AL

11.50

9.68

PPL CORPORATION (PPL)

21.1

14.5

1.9

5041295

22 Milyar $

30.00-31.50

AL

40.00

27.50

*Hisse önerileri 11-17 Aralık tarih aralığına yönelik oluşturulmuştur. Hisselerin son durumuna ilişkin bilgilendirme günlük
olarak yapılacaktır.
UNILEVER N.V. (UN): Unilever N.V., dünya çapında hızlı tüketim malları sektöründe kişisel bakım ve gıda olmak üzere iki
bölümde faaliyet göstermektedir. Ax, Dove, Lux, Rexona, Sunsilk, TRESemmé, Signal, Lifebuoy, Vaseline, Dermalogica,
Murad, Dollar Shave Club, Zest & Camay markaları altında pazarlama yapmaktadır. Gıda olarak ise Knorr, Hellmann,
Bango, Maizena, Robertsons ve Kissan markaları altında bulunmaktadır. Şirket daha önce Margarine Unie N.V. olarak
tanınırken, adını 1929'da Unilever N.V. olarak değiştirmiştir. Unilever N.V. 1927'de kurulmuş olup, merkezi Hollanda'nın
Rotterdam kentinde yer almaktadır.
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ANNALY CAPITAL MANAGEMENT (NLY): Sermaye yönetimi faaliyeti gösteren Annaly Capital Management, Inc., konut ve
ticari varlıklara yatırım yapar ve finanse eder. Şirket çeşitli tipte mortgage destekli menkul kıymetler ve konut ipoteği
kredilerine yatırım yapmaktadır. Ticari ipotek kredileri, menkul kıymetler ve diğer ticari gayrimenkul yatırımlar faaliyet
alanını oluşturur. Aynı zamanda özel sermaye destekli orta pazar işletmelerine de finansman sağlar. Şirket gayrimenkul
yatırım ortaklığı (GYO) olarak vergilendirilmiştir. Annaly Capital Management, Inc. 1996 yılında kurulmuştur ve merkezi
New York'ta bulunmaktadır.

PPL CORPORATION (PPL): Bir holding şirketi olan PPL Corporation, Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık'ta elektrik
ve doğal gaz faaliyeti göstermektedir. Şirket Louisville'de ve Kentucky'e yakın lokasyonda 411.000 elektrik ve 326.000
doğalgaz müşterisine hizmet vermektedir. Ayrıca ortadoğu, güneydoğu ve batı Kentucky'de 525.000 müşterisi
bulunmaktadır. Şirket güneybatı Virginia'nın 5 eyaletinde yaklaşık 28.000 müşteri ve Tennessee'de 3 müşteriye hizmet
vermektedir. Şirket ayrıca Pennsylvania'da yaklaşık 1.4 milyon müşteriye elektrik teslimat faaliyeti sunar. Birleşik Krallık'ta
elektrik dağıtım şebekelerini işleten PPL Corpotation, Kentucky'deki elektrik santrallerinden elektrik üretir ve
Kentucky'deki müşterilere doğal gaz temini sağlar. PPL Corporation 1920 yılında kurulmuştur ve merkezi Allentown,
Pennsylvania'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
Dolar varlıklarında Brexit anlaşmasının ertelenmesi ile değer kaybeden Sterlin varlıkları değer kazanımına neden oldu.
Dolar’da meydana gelen primlenme ile EURUSD paritesinin baskı altında kaldığını görüyoruz. Bir süredir 1,13-1,14 dar
bandı içerisinde fiyatlanan EURUSD paritesinde 1,14 seviyesi üzeri kapanışların zayıf kaldığı görülmekte. Fransa’da
gerçekleşen eylemlerin Euro Bölgesi ekonomisi üzerinde olumsuz etki yaratacağı beklentisi ve Brexit anlaşmasının
ertelenmesi Euro varlıkları üzerinde değer kaybı yaratmaya devam ediyor. Bu gelişmeler paritenin 1,1330 seviyesi
üzerinde fiyatlamalarını sürdürmesine neden oluyor. Paritenin 1,1430 direnci üzerinde kapanışı mümkün olmadıkça
paritede kalıcı yükseliş hareketi görmek zor görünüyor. Aşağıda ise 1,13 kritik desteği ile satışların artarak devam etmesi
beklenebilir. Buradan hareketle 1,1215 desteği paritenin bir sonraki hareket noktası olarak göz önünde bulundurulabilir.
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AMERİKAN TİPİ HAM PETROL (WTI)
OPEC anlaşması sonrasında hafif toparlanma hareketi içerisine giren ham petrol fiyatlarında iyimser hava kısa sürdü.
Amerikan Petrol Enstitüsü’nün açıkladığı haftalık ham petrol stokları 10 milyon varilin üzerinde azalışa işaret ederken,
ham petrolde bu veri sonrasında yükseliş hareketi doğdu. Buradan hareketle ham petrolde 51,00 dolar seviyesinden 52,20
dolar seviyesine varan yükseliş gerçekleşti. Diğer taraftan bugün Enerji Bilgi İdaresi(EIA), ABD'nin ham petrol üretim
artışında bu yıl için bir miktar yavaşlama beklendiğini, bu yılki üretimini de 1.55 milyon artış tahmininden düşük, 1.53
milyon artışla 10.88 milyon olacağını tahmin etti. Ayrıca EIA gelecek yıla ilişkin petrol fiyatı tahminini 11 dolar aşağı çekti.
Tüm bu gelişmeler sonrasında 52,00 seviyesi üzerinde fiyatlanan ham petrolde haftalık ham petrol stoklarını takip
edeceğiz. Yükselişlerde 54,90 direnci ile ham petrolün yükselişlerine hız kazandırması beklenebilir.
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ALTIN
Dolar’daki primlenmeye rağmen yükseliş potansiyelini koruyan Altın’da 1240 seviyesi üzerindeki görünüm korunuyor.
Çin’in ABD otomobillerine ilişkin tarifeleri indirme hazırlığı içerisinde olduğunu açıklaması piyasalardaki iyimserliği
arttırırken, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 2,90 seviyesine yaklaştığı görülüyor. Ayrıca Brexit anlaşmasının
ertelenerek tekrardan 21 Ocak tarihinde oylanacağının açıklaması piyasalardaki risk iştahını bir miktar zayıflatmıştı. Bir
başka dikkat çeken başlık ise eski Fed Başkanı Yellen’ın finansal kriz çağrısında bulunması idi. Bugün ise ABD’de enflasyon
verisi takip edilecek. Tüm bu gelişmeler Altın’daki genel yön eğiliminin yukarı yönlü olmasını değiştirecek güçte değil.
Yukarıda 1250 direncinin aşılması değerli metaldeki alım potansiyelinin artarak devam etmesine yol açabilir. Oluşabilecek
kısa vadeli geri çekilmelerde ise 1240 desteğinin korunması önemli.

GBPUSD
İngiltere Başbakanı Theresa May, bugün bakanlar kurulunu toplayarak İngiltere’nin Avrupa Birliği’den anlaşmasız ayrılma
ihtimaline ilişkin görüşme gerçekleştirecek. Diğer taraftan Brexit anlaşmasının parlamento oylamasının 21 Ocak tarihine
ertelenmesi May’in ikna edici görüşmelerini arttırması açısından zaman kazanmasına neden oluyor. Özellikle Brexit
sürecinin 29 Mart 2019 tarihi itibariyle kesinleşmesi gerekiyor. Tüm bu gelişmeler Sterlin varlıkları üzerinde değer kaybına
neden olurken, İngiltere Başbakanı Theresa May için bu akşam güven oylaması yapılacak olması ile bugün parite 1,25
seviyesi altına geriledi. Beklentilerin altında gelen tarım dışı İstihdam raporunun etkisinin azalması ile Dolar varlıkları güne
kısmen güçlü başladı. Parite üzerinde devam eden baskıların 1,25 seviyesi altı fiyatlamaları gündeme getirmesi halinde
geri çekilmeler 1,2350 desteğine dek sürebilir. Paritede oluşabilecek bir toparlanma ihtimalinde ise 1,27 direnci üzeri
kapanışların kalıcı yükselişi tetikleyebileceğini düşünüyoruz.
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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

Endekslerdeki yatay hareket ile beraber Volatilite endeksi(VIX), bugün 21,18 seviyesine dek geri çekilme gerçekleştirdi.
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S&P500 SEKTÖR PERFORMANSLARI

EN ÇOK ARTAN-DÜŞEN HİSSELER
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