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ABD’deki Gelişmeler
 Dünya Sağlık Örgütü 12 Şubat gününde korona virüsünün ortaya çıktığı Çin'in Hubei eyaletinde bir günde hayatını
kaybedenlerin sayısının 242 kişiye ulaşarak yeni bir rekor kırdığını açıklamasıyla piyasalardaki risk iştahı zayıfladı.
 Dünya GSM Birliği, 24-27 Şubat tarihinde İspanya'nın Barselona kentinde yapılması planlanan Mobil Dünya
Kongresi'ni korona virüs salgınından dolayı 40'a yakın mobil teknoloji şirketinin katılmama kararı alması nedeniyle
iptal edildiğini açıkladı.
 Uluslararası kredi derecelendirme
kuruluşuGÜNDEMİ
S&P, ise virüs salgının küresel kredi koşullarını gölgelediğini dile getirdi.
BUGÜNÜN
 Pazartesi günü korona virüsünden bir günde ölenlerin sayısı 108 iken, Çarşamba günü bu rakamın 242 ile iki katından
fazla oranda arttığı görülmekte. Virüsün bulaştığı kişi sayısının ise yaklaşık olarak 14,840 kişiye ulaştığı görülüyor.
 Bu gelişmelerin akabinde S&P500 endeksi günü yüzde 0,7 oranında artıda tamamlarken, Dow Jones ve Nasdaq
endeksi ise yüzde 0,9 artışla günü sonlandırdı.
 S&P500 endeksi içerisinde 11 sektörün 10’u günü pozitif bölgede bitirdi. Özellikle enerji sektöründe yüzde 1,4
oranında değer kazanımı meydana gelirken, bilgi teknolojisi sektörü yüzde 1,1 ile bu yükselişi takip etti.
 Fed Başkanı Powell kongrenin ikinci oturumunda yatırımcılara para politikasının ılımlı bir seyir içerisinde yer aldığına
ilişkin açıklamasını yineledi.
 ABD 10 yıllık tahvil faizleri dört baz puan yükselişler yüzde 1,63 seviyesine yükseldi.
 Dolar endeksi ise yüzde 0,3’lük bir artışla 99,00 seviyesine yükseldi.
 Ocak ayında Hazine Bütçesi, bir önceki yılın aynı döneminde 8,7 milyar dolarlık fazlaya karşılık 32,6 milyar dolar açık
verdi. Son 12 ayda bütçe açığı Aralık ayında 1.022 trilyon $ 'a karşılık 1.063 trilyon $ olarak gerçekleşti.
Hisse Senetleri Görünümü
 Cisco Systems Inc., global ekonomik belirsizliklerin bazı şirketlerde teknolojik yatırım kararlarını yavaşlattığını
açıklayarak satışlarında zayıflığa yol açtığını belirtti. Şirket çeyreklik gelirlerinde yüzde 1,5-3,5 aralığında bir düşüş
beklediğini vurgularken, bu durumun yılın ikinci çeyreğinde yıllık yüzde 3,5'lik bir gelir düşüşünü beraberinde
getireceğini açıkladı. Bu açıklama sonrasında Cisco Systems hisselerinin seans öncesinde yüzde 5,1 ekside fiyatlandığı
görülüyor.
 Las Vegas Sands ve Wynn Resort, şirketlerine ilişkin Bank of America/Merrill Lynch’in beklentilerini yukarı yönlü
revize etmesinin akabinde Wynn Resorts hisseleri yüzde 3,7 oranında artarken, Las Vegas Sands yüzde 3,3 oranında
artıda gün sonu kapanışı yaptı.
 Günün zayıf performans gösteren şirketleri arasında ise açıklanan olumsuz mali raporları sonrasında yüzde 10,2
kayıpla Lyft hisseleri yer alırken, yüzde 7,5 ile Western Union ve yüzde 20,6 ile Bed Bath & Beyond hisseleri yer aldı.
 Avrupalı havacılık şirketi Airbus dördüncü çeyrek finansallarında beklentileri aşan oranda kar ve gelir açıklarken, şirket
mali yılın tamamında 70,48 milyar Euro satış geliri elde ederek tahminleri aştı. Şirketin bu olumlu finansalları
sonrasında yüzde 1,0 üzerinde ekside yer aldığı görülüyor.
 ABB, Macaristan'ın Ozd şehrindeki devraldığı General Electric tesisini 1.000 kişilik çalışanı ile kapatacağını açıkladı.
Şirket bu kararına azalan talep koşullarını gösterirken, şirket seans öncesinde yüzde 0,5 ekside yer aldığı görülüyor.
 Dünyanın en geniş sosyal iletişim platformu Facebook, Instagram'daki içeriklerin doğruluğunun teyit edilmesini
sağlamak için uluslararası haber ajansı Reuters ile işbirliğine gideceğini açıklaması sonrasında yüzde 1,7 oranında
değer kazandı.
G10’daki Gelişmeler
 Almanya Ocak ayı tüketici fiyat endeksi yüzde 0,6 oranında daralma gösterdi.
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BUGÜNÜN GÜNDEMİ
Para Birimi
USD
USD
NGAS

TSİ
16:30
16:30
18:30

Veri/Gelişme
ABD Tüketici Fiyat Endeksi
İşsizlik Maaşı Başvuruları
Doğal Gaz Stokları

Dönem

Ocak

Beklenti
0,2%
210K
-110B

Önceki
0,2%
202K
-137B

Değişim

Aylık
Haftalık
Haftalık

Önem
**
**
*

ABD Borsalarında Bugün Açıklanacak Bilançolar
Şirket Adı

Sembol

Piyasa Değeri

Tarih

Saati

Beklenti*

Alibaba Group Holding Ltd
NVIDIA Corp
PepsiCo Inc
Linde PLC
Kraft Heinz Co
Expedia Group Inc
Fidelity National Financial Inc
Liberty Global PLC
Roku Inc
West Pharmaceutical Services

BABA
NVDA
PEP
LIN
KHC
EXPE
FNF
LBTYK
ROKU
WST

590 Milyar $
170 Milyar $
203 Milyar $
116 Milyar $
36 Milyar $
15 Milyar $
12 Milyar $
13 Milyar $
16 Milyar $
12 Milyar $

13.02.2020
13.02.2020
13.02.2020
13.02.2020
13.02.2020
13.02.2020
13.02.2020
13.02.2020
13.02.2020
13.02.2020

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

2.22
1.67
1.44
1.84
0.68
1.19
0.93
-0.14
0.72

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

13 Milyar $

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.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ
T

13.02.2020

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.
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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 varlıklarının kazançlı görünümünü koruması ile Euro tarafında oluşan baskı ile 1,0870 seviyesine dek geri çekilen
paritede bu seviyeden hafif dönüş meydana geldi. Paritede meydana gelen bu geri çekilmenin en son 2017 yılı Mayıs
ayında test edilen seviyeleri gündeme getirdiği görülmekte. Euro Bölgesi sanayi üretiminde yaşanan daralmanın olumsuz
etkisi parite üzerinde hissedilirken, bu sabah Almanya Ocak ayı tüketici fiyat endeksi yüzde 0,6 oranında daralma gösterdi.
Diğer taraftan bugün açıklanacak olan ABD enflasyon verisi parite fiyatlamaları açısından önemli. EURUSD paritesinde
tekrardan 1,09 seviyesi üzeri fiyatlamaların oluşmasına bağlı olarak geri çekilme potansiyeli zayıflayabilir. Aşağıda ise
1,0830 ana destek noktamız olma görevini koruyor.
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AMERİKAN TİPİ HAM PETROL (WTI): Ham petrol fiyatları dün yüzde 2,3 yükselişle 51,17 seviyesine yükseldi. ABD’de
açıklanan ham petrol stoklarında 2,9 milyon varil azalış beklentisinin üzerinde 7,5 milyon varil artış meydana geldi. Distile
yakıt stokları beklentinin üzerinde azalırken, benzin stoklarında ise tahminlerin aksine azalış meydana geldiği görülüyor.
Bu veri sonrasında ham petrolde yükselişlerin hafif baskılandığını görsek de genel hatlarıyla emtianın alım potansiyelini
koruduğu görülüyor. OPEC’in ilk çeyrek için küresel petrol talebi tahminini 440 bin varil seviyesinde düşürmesinin ham
petrol fiyatları üzerinde yükselişleri desteklediğini gördük. Emtianın 50,50 seviyesi üzerinde kalıcı olması halinde yükseliş
eğilimini korumaya devam etmesi beklenebilir. Bu eğilimin devamında ise 52,50 direncini takip ediyoruz.
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ALTIN
Korona virüsü nedeniyle yaşamını yitiren kişi sayısının Çarşamba günü 242 kişi ile rekor bir seviyeye ulaşması sonrasında
Altın fiyatlarında tekrardan kritik 1575 seviyesine yönelik ataklar oluştu. S&P, Çin ekonomisine ilişkin büyüme
beklentilerini aşağı yönlü revize ederken, İspanya’da gerçekleşecek olan Mobil Dünya Kongresi'nin iptal edilmesi de
küresel risk iştahı zayıflatan gelişmeler arasında yer aldı. Dolar varlıkları ise hala güçlü duruşunu sürdürüyor. ABD 10 yıllık
tahvil faizlerinde ise tekrardan yüzde 1,63 seviyesine varan oranda artış meydana geldiğini görüyoruz. Bu gelişmelerin
akabinde değer metalin 1575 direnci üzeri kapanışlarında yükselişlerini 1590 direncine dek taşıması beklenebilir. Aşağıda
ise 1550 desteği ana geçiş noktası olma görevini koruyor.

GBPUSD
İngiltere’de imalat ve sanayi üretimi verilerinde meydana gelen daralma sonrasında yaşanan değer kaybı telafi edilirken,
paritenin 1,30 seviyesi üzeri kapanışlarında kalıcı olmakta zorlandığı görülüyor. Dolar endeksinin 99,00 seviyesine dek
yükseliş gerçekleştirmesine rağmen Sterlin varlıklarının gelişmiş ülke para birimleri içerisindeki güçlü duruşunu
sürdürmeye devam ettiği söylenebilir. İskoçya’nın bağımsızlığını ilan etme talebi bir miktar Sterlin üzerinde baskı oluştursa
da Brexit sonrasında serbest ticaret müzakereleri kapsamında şuan için resmi bir sonuç alınabilmiş değil. GBPUSD
paritesinde 1,30 direninin aşılması ile yükselişler kademeli olarak 1,3100 ve 1,3250 direnç seviyelerine dek sürebiliriz. Geri
çekilmelerde ise 1,2750 ana destek noktası olarak güncelliğini korumaya devam ediyor.
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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

Virüsün beklenmedik oranda can kaybına yol açmasıyla VIX endeksi yüzde 0,4 artışla 15,10 seviyesine yükseldi.
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S&P500 SEKTÖR PERFORMANSLARI

EN ÇOK ARTAN-DÜŞEN HİSSELER
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Yatırım Finansman Menkul Değerler
Meclis-i Mebusan Cad. 81 Fındıklı 34427 Beyoğlu/İstanbul
Tel: +90 (212) 317 69 00 Faks: +90 (212) 282 15 50 – 51
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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