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ABD’deki Gelişmeler
 ABD’nin zayıf çekirdek enflasyon verisine ve Boeing hisselerindeki düşüşe rağmen endekslerin geneli Apple ve
Google’ın elde ettiği kazançlar sonrasında günü pozitif bölgede kapattı.
 S&P500 endeksi dün günü yüzde 0,3, Nasdaq endeksi yüzde 0,4 oranında değer kazancı ile kapattı.
 Boeing 737 MAX uçağının Avrupa Birliği’nin yanı sıra birçok ülke tarafından uçuşunun durdurulmasıyla Boeing
hisselerinde meydana gelen değer kaybı Dow Jones endüstri endeksi günü yüzde 0,4 ekside kapatmasına yol açtı.
Boeing, 737 MAX'in uçuşa elverişliliğine güvendiğini ifade etmesine rağmen, ülkeler bu riski göze almak istemedi.
 S&P500 endeksi içerisinde sağlık sektörü yüzde 0,7, kamu ve iletişim sektörü yüzde 0,6 artış ile endeks içerisinde
pozitif ayrıştı.
 ABD’de Şubat ayı tüketici fiyat endeksi beklendiği gibi yüzde 0,2 arttı. Gıda ve enerjiyi hariç tutan çekirdek enflasyon
Şubat ayında yüzde 0,1 ile tahminlerin altında kaldı. Bir önceki yıla göre ise, Ocak ayı enflasyonu yüzde 1,6'dan yüzde
1,5'e, çekirdek enflasyon ise Ocak ayında yüzde 2,2'den yüzde 2,1 seviyesine geriledi. Bir önceki yıla göre enflasyon
eğilimi, Fed'in faiz artırım politikasına ilişkin sabırlı duruş içerisine girmesini destekler nitelikte gerçekleşti.
 ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise dört baz puan azalarak yüzde 2,61 seviyesine geriledi.
Hisse Senetleri Görünümü
 Çin başta olmak üzere Endonezya, Singapur, Malezya, Avustralya, Almanya ve Fransa 737 MAX'lere hava sahasını
kapattığını duyurdu. Boeing hisseleri bu haber sonrasında yüzde 6,2 oranında düşerek değer kaybını ikinci güne taşıdı.
 Dick's Sporting Goods beklentilerin üzerinde hisse başı kar açıkladı ancak 2019 yılı beklentilerini düşürmesi
sonrasında günü yüzde 11 oranında ekside kapadı.
 JPMorgan’dan Chris Schott, Eli Lilly’de 140 $ 'lık bir yılsonu fiyat hedefiyle hisse senedini analist odak listesine ekledi.
Eli Lilly hisseleri bu olumlu gelişmeye rağmen yatay bölgede kapanış gerçekleştirdi.
 Kazanç haberlerinde, Stitch Fix, açıklamış olduğu finansallarında güçlü bir kazanca işaret etmesinin ardından yüzde
25,20 gibi kayda değer oranda artış sağladı. Şirket ayrıca aktif müşteri sayısını yüzde 18’in üzerinde arttırdığını
duyurdu.
 HSBC, Coca-Cola hisselerine ilişkin görüşünü "Al" dan "Nötr" olarak aşağı yönde revize etti. Bu değişim Coca-Cola
hisselerinin günü yüzde 0,3 ekside kapatmasına yol açtı.
 Microsoft, Foxconn’un ana şirketi olan Friday’e 2013’teki patent lisans anlaşmasını yerine getirmediği için dava açtı.
En iyi Apple tedarikçilerinden biri olan Foxconn’un Microsoft’a telif hakkı ödemesi yapması gerekiyordu. Bu gelişme
sonrasında hisselerin günü pozitif bölgede kapattığını görüyoruz.
 Apple, Netflix’e rakip video yayın platformu olan yayın servisini 25 Mart tarihinde tanıtacağını duyurdu. Günü yüzde
1,1 kazançlı bitiren şirketin bu platform için bir milyar doları aşan bir bütçeyi gözden çıkardığı söyleniyor.
G10’daki Gelişmeler
 Euro Bölgesi sanayi üretimi Ocak ayında yüzde 1,4 oranında artış gösterdi.
 ECB’den Angeloni, Euro Bölgesi’ndeki yavaşlamaya değinerek, İtalya’daki resesyonun bu durumun ana katalizörü
olduğuna dikkat çekti.
 İngiltere Başbakanı Theresa May'ın Brexit planı ikinci kez İngiliz Parlamentosu tarafından kabul edilmedi. İngiltere
Başbakanı Theresa May, oylama sonrasında ikinci bir referandum veya Brexit’i erteleme ihtimallerinin içinde
bulunulan sorunu çözüme kavuşturmayacağına ilişkin açıklamada bulundu. Bugün Parlamento anlaşmasız ayrılık
seçeneğini oylayacak. Bu seçenek reddedilirse Perşembe günü Brexit'i erteleme kararı oylamaya sunulacak.
Asya’daki Gelişmeler
 Japonya’da çekirdek makine siparişleri Ocak ayında yüzde 5,4 eksi ile beklentilerin oldukça üzerinde daraldı.
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BUGÜNÜN GÜNDEMİ
Para Birimi

TSİ

GBP

-

Yıllık Bütçe Açıklaması

Veri/Gelişme

Dönem

***

GBP

-

Parlamento Oylaması

***

USD

15:30

Dayanıklı Mal Siparişleri

USD

15:30

ABD ÜFE

WTI, Brent

17:30

Ham Petrol Stokları

Ocak
Şubat

Beklenti

Önceki

-0,5%

1,2%

0,2%

-0,1%

2,655M

7,069M

Değişim

Aylık
Aylık
Haftalık

Önem

***
**
***

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

FORD MOTOR COMPANY (F)

17.1

9.4

1.0

44785906

34 Milyar $

8.40-8.80

AL

11.25

7.50

AVANGRID (AGR)

17.1

25.4

1.0

468572

15 Milyar $

48.25-49.30

AL

55.70

46.50

GLAXOSMITHKLINE PLC (GSK)

17.1

40.4

16.7

3429560

97 Milyar $

39.65-40.50

AL

44.30

38.50

*Hisse önerileri 12-18 Mart tarih aralığına yönelik oluşturulmuştur. Hisselerin son durumuna ilişkin bilgilendirme günlük
olarak yapılacaktır.
FORD MOTOR COMPANY (F): Ford Motor Company, dünya genelinde bir dizi otomobil, kamyon, hizmet aracı ve elektrikli
araç üretimi gerçekleştirmektedir. Şirket Ford ve Lincoln araçlarını, servis parçalarını ve aksesuarlarını distribütör ve
bayiler aracılığıyla ticari filo müşterilerine, günlük kiralık araç şirketlerine satmaktadır. Ayrıca şirket kendi kendine sürüş
sistemleri geliştirme ve araç entegrasyonu hizmeti tasarlar. Aynı zamanda araç araştırma ve mühendislik kapsamında ağ
geliştirme hizmetleri sunmaktadır. Ford Motor, öncelikle otomotiv bayileri aracılığıyla araçla ilgili finansman ve kiralama
faaliyetlerinde de bulunmaktadır. Ford Motor Company 1903 yılında kurulmuştur ve merkezi Michigan, Dearborn'de
bulunmaktadır.
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AVANGRID (AGR): Avangrid, Inc., ABD'de bir enerji hizmeti holding şirketi olarak faaliyet göstermektedir. Şirket, elektrik
üretimi, iletimi ve dağıtımı ile doğal gaz dağıtımı, nakliyesi ve satışını yapmaktadır. Ayrıca, rüzgar enerjisi, güneş, biyokütle
ve termal enerji kullanarak yenilenebilir enerji üretim tesisleri inşa etmekte ve geliştirmektedir. Şirket, New York, Maine,
Connecticut ve Massachusetts'teki hizmetleri aracılığıyla konut, ticari ve kurumsal müşterilere doğal gaz ve elektrik iletimi
sağlamaktadır. 19 Şubat 2019 itibariyle, Avangrid, Inc. 8 elektrik ve doğal gaz tesisine sahip olup, New York ve New
England'da 3,2 milyon müşteriye hizmet vererek 22 eyalette ise 7,2 gigawatt elektrik kapasitesine sahiptir. Şirket 1852
yılında kurulmuştur ve merkezi Orange, Connecticut'ta bulunuyor.
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GLAXOSMITHKLINE PLC (GSK): GlaxoSmithKline plc, sağlıkla ilgili tüketici ürünlerini içeren bir İngiliz ilaç ve kişisel bakım
şirketidir. Özellikle aşı üretiminde dünya liderlerinden biri olan GSK Pfizer, Novartis, Merck & Co., Roche ve Sanofiden
sonra dünyanın altıncı büyük ilaç şirketidir. Şirket sağlık, ağız sağlığı, beslenme ve cilt sağlığı kategorilerinde tüketici sağlık
ürünleri de sunmaktadır. Kymera Therapeutics LLC, InSysBio LLC, NeuroMetrix, Merck KGaA, Fimbrion Therapeutics Inc.
ile işbirliği anlaşması bulunan şirketin faaliyetleri birçok alana yayılmıştır. Şirket 1715 yılında kurulmuştur ve merkezi
İngiltere Brentford’da yer almaktadır.

*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 çekirdek tüketici fiyat endeksinin beklentilerden zayıf gelmesi ile Dolar varlıkları üzerinde değer kaybı meydana geldi.
Enflasyon rakamının Fed’in yüzde 2 enflasyon hedefinden oldukça uzak olması, faiz artırım politikasına ilişkin sakin
duruşun sürdürüleceği görüşünü destekliyor. Bu gelişmenin akabinde Dolar varlıklarının Euro para birimi karşısında
kayıplarını derinleştirmesi ile paritede 1,13 direncinin hedeflenmesine yol açtığını görüyoruz. Bugün Euro Bölgesi sanayi
üretimi ise Ocak ayında yüzde 1,4 ile tahminlerin üzerinde artış gösterdi. İngiltere’de Brexit anlaşmasının Parlamento
tarafından onaylanmaması ve İngiltere’nin ardı ardına iki oylama ile sürece karar verecek olması da Euro varlıkları
üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Paritenin 1,3315 direnci üzerini test etmesi ile yükselişlerine hız kazandırdığını
görebiliriz.
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AMERİKAN TİPİ HAM PETROL (WTI): Ham petrol fiyatlarında Suudi Arabistan’ın petrol üretiminde dengeleme
sağlayacağını açıklaması sonrasında meydana gelen yukarı yönlü potansiyel korunmaya devam ediyor. Ayrıca
Venezuela'daki elektrik kesintisinin üretimi çökertmesinin ardından bu durumun petrol fiyatları üzerinde yukarı yönlü
hareketleri tetiklediğini görüyoruz. Diğer taraftan Amerikan Petrol Enstitüsü’nün açıkladığı ham petrol stoklarında 2,5
milyon varilin üzerinde azalış meydana geldiği görülmekte. Bugün ise ABD’de ham petrol stokları açıklanacak. Tüm bu
gelişmelerin akabinde emtianın 57,50 direncini aşması halinde yükselişlerin 59,00 seviyesine dek sürmesi beklenebilir.
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ALTIN
ABD çekirdek enflasyon verisindeki zayıflığın Fed’in faiz artırım politikasındaki temkinli duruşu desteklemesi Dolar
varlıklarına değer kaybettirdi. Böylece Altın fiyatlarında 1300 seviyesi üzeri fiyatlamalar gündeme geldi. Altın ile pozitif
korelasyon içerisinde yer alan Gümüş fiyatlarında da yüzde 1’e yakın oranda değer kazancı yaşandığını görüyoruz.
İngiltere’de Brexit sürecine ilişkin anlaşmazlıkların artması ile güvenli limanlara olan talebin arttığını söyleyebiliriz. ABD
10 yıllık tahvil faizlerinin de yüzde 2,61 seviyesine gerilemesi Altın fiyatlarındaki yukarı yönlü potansiyeli desteliyor. Değerli
metalin 1320 direnci üzerini test etmesi ile alım yönlü pozisyonlarda artış meydana gelebilir. Böylece Altın fiyatlarındaki
yükseliş açısından kademeli olarak 1330-1340 dirençlerini takip ediyoruz.

GBPUSD
İngiltere’de Başbakan Theresa May’in Avrupa Komisyonu ile önemli değişiklikler elde etmesine karşın revize edilen Brexit
anlaşması Parlamento tarafından reddedildi. Anlaşmanın reddedilmesi ile bugün İngiltere’de anlaşmasız Brexit ihtimali
oylanacak eğer ki bu ihtimalin bertaraf edilmesi durumunda ise Perşembe günü Brexit tarihinin ertelenmesine ilişkin yeni
bir oylama gerçekleştirilecek. Brexit anlaşması beklenenden daha zor bir süreç içerisine girdi ve Sterlin üzerindeki olumsuz
etkisinin uzun süredir devam ettiğini görüyoruz. Dolar’ın zayıf enflasyon verisi ile elde ettiği kayıpların akabinde yaklaşık
1,33 seviyesine varan yükseliş gerçekleştiren paritede bu sabah fiyatlamalar 1,31 seviyesi çevresinde sürüyor. Aşağıda
1,30 desteği kritik. Kalıcı bir yükseliş potansiyelinde ise 1,3315 direnç seviyesini izliyoruz.
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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

Boeing etkisinin sürmesine rağmen endekslerdeki kayıpların sınırlanması ile VIX endeksi 13,67 seviyesine geriledi.
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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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