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ABD’deki Gelişmeler
 ABD’deki mevcut ticaret müzakerelerinin sona ermesinin ardından endekslerdeki kısa süreli satış baskısı bir miktar
azaldı. ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, görüşmeleri "yapıcı" olarak nitelendirirken, Çin Başbakan Yardımcısı Liu
ile ilişkilerin "oldukça iyi" olduğunu dile getirdi. ABD’nin Çin’e anlaşmaya varmaları için üç ile dört hafta daha fazla
zaman verdiğinin açıklanması ile bir anlaşmanın sağlanacağına ilişkin iyimserlik arttı.
 ABD Başkanı Trump, gelecekte müzakerelerin devam edeceğini ve bu tartışmaların sonucuna bağlı olarak tarifelerin
kaldırılıp kaldırılmayacağının belli olacağını söyledi. Piyasalarda devam eden ticaret belirsizliği risk iştahını zayıflatarak
endekslere olan talebi azaltmıştı. Ancak bu bilgi ile birlikte, endekslerde bir miktar toparlanma hareketi gündeme
geldi.
 Bu bilgiden hareketle S&P500 endeksi Cuma günü yüzde 1,6 oranında değer kaybederken, endeks günü olumlu
ticaret söylemleri ile yüzde 0,4 ile kazançlı bitirdi. Endeks 50 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 2862’in altına
geri çekildi.
 Dow Jones endüstri endeksi ise yüzde 0,5 oranında değer kazanırken, Nasdaq endeksi yüzde 0,1 alıcılı günü bitirdi.
 S&P500 endeksi içerisinde sektörlerden on tanesi günü pozitif bölgede bitirdi. Kamu hizmetleri sektörü yüzde 1,7
oranında değer kazanırken, temel madde sektörü yüzde 1,3 ile gün sonu kapanışı gerçekleştirdi.
 Endeks içerisinde negatif ayrışan tek sektör ise yüzde 0,1 eksi ile sağlık sektörü oldu.
 ABD Başkanı Trump, 200 milyar dolarlık Çin ithalatındaki tarife oranını yüzde 10'dan yüzde 25'e çıkararak ardından
bir anlaşma yapılmasına gerek olmadığına ilişkin dile getirdiği söylemler sonrasında piyasalarda ticaret endişeleri
arttı. Ayrıca ABD, 325 milyar dolarlık Çin ithalatı için yüzde 25’lik başka bir tarifeyi de eklediğini belirtti.
 ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 2,46 ile değişim göstermedi. Dolar Endeksi 97,33 ile çok az değişiklik gösterdi.
 Nisan ayı ABD tüketici fiyat endeksi yüzde 0,3 artarken, gıda ve enerjiyi hariç tutan çekirdek enflasyon yüzde 0,1
oranında artış gösterdi. Yıllık bazda ise enflasyonun sırasıyla yüzde 2,0 ve 2,1 oranında arttığını görüyoruz.
 ABD’de Nisan ayı Hazine Bütçesi, bir yıl önceki aynı dönem için 214,3 dolara karşı 160,3 milyar dolar fazla verdi.
Hisse Senetleri Görünümü
 Şirket haberlerinde 45 dolardan halka arz edilen Uber, 42 dolardan bir fiyat ile açılış yaptı. Bu rakam 44-50 dolar
aralığının altında kaldı. Gerçekleşen bu halka arz Facebook’un halka arzından sonra en büyük hacme ulaşan halka arz
olarak dikkat çekti. Şirket ilk işlem gününde yaklaşık yüzde 8 eksi ile günü 41,57 seviyesinde bitirdi.
 Viacom,0,95 $ ile beklentilerin üzerinde hisse başı kar açıklarken, şirket artan karına AT&T (T), DirecTV ile imzalanan
yeni anlaşmaların etkili olduğuna değindi. Şirket olumlu finansalları sonrasında günü yüzde 2,6 artıda bitirdi.
 Marriot International, yılın ilk çeyreğinde 1,41 $ ile tahminlerin üzerinde hisse başı kar açıkladı. Ancak şirket cirosunun
beklentileri karşılayamaması ile şirket günü yüzde 2,8 ekside bitirdi.
 Booking Holdings, yılın ilk çeyreğinde 11,17 $ ile beklentilerin üzerinde hisse başı kar açıkladı. Ancak şirketin ciro
rakamları beklentinin altında kaldı. Şirket bu bilgiye rağmen günü yüzde 5,4 artıda kapadı.
 Çin’den ABD’nin vergi tarifesine ilişkin bir misilleme hareketine gidebileceğine ilişkin artan beklenti ile haftanın son
işlem gününde Apple hisselerinde yüzde 1,4 oranında düşüş meydana geldi.
Asya’daki Gelişmeler
 ABD Başkanı Trump bugün gerçekleştirdiği açıklamasında Çin’in tarifelere karşı misilleme yapmaması gerektiğine
dikkat çekerken, Çin’in ABD ile anlaşma sağlamaması durumunda Çin ekonomisinin çok kötü şekilde etkileneceğini
belirtti.
 Çin Başbakan Yardımcısı Liu, istihdam piyasası üzerindeki baskının bu yıl daha fazla olduğuna ilişkin açıklama
gerçekleştirdi.
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BUGÜNÜN GÜNDEMİ
Para Birimi
USD

TSİ
20:20

Veri/Gelişme
FOMC Üyesi Kaplan’ın Konuşması

Dönem

Beklenti

Önceki

Değişim

Önem
**

ABD Borsalarında Bugün Açıklanacak Bilançolar
Şirket Adı

Sembol

Piyasa Değeri

Tarih

Saati

Beklenti*

Tencent Music Entertainment
Take-Two Interactive Software
Steris plc

TME
TTWO
STE

27 Milyar $
10 Milyar $
10 Milyar $

13.05.2019
13.05.2019
13.05.2019

Piyasa kapandıktan sonra
Piyasa kapandıktan sonra
Piyasa kapandıktan sonra

0.1
0.75
1.43

HAFTALIK HİSSE ÖNERİLERİ
Finansal Enstrüman

Ortalama F/K

F/K

PHILIP MORRIS INTERNATIONAL (PM)

17.1

17.2

JUNIPER NETWORKS (JNPR)

17.1

17.1

SPIRIT AEROSYSTEMS HOLDINGS (SPR)

17.1

14.3

P/DD

Ortalama
Piyasa Değeri Alım Fiyat Aralığı Öneri Kar-Al Zarar-Kes
İşlem Hacmi
5283572

132 Milyar $

83.70-86.70

AL

115.00

75.00

2.0

3410327

10 Milyar $

26.90-27.50

AL

32.30

25.50

6.9

1142585

10 Milyar $

86.50-88.50

AL

117.00

77.50

*Hisse önerileri 07-13 Mayıs tarih aralığına yönelik oluşturulmuştur. Hisselerin son durumuna ilişkin bilgilendirme günlük
olarak yapılacaktır.
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL (PM): Philip Morris International Inc., sigara, diğer nikotin içeren ürünler, tütün ile ilgili
elektronik cihazlar ve aksesuarların üretimini gerçekleştirmektedir. Şirket, HEPS, HEETS Marlboro, nikotin içeren buhar
ürünlerini, Marlboro HeatSticks ve Parliament HeatSticks markalarını içeren IQOS dumansız ürünler üzerine de faaliyet
göstermektedir. Ayrıca şirket Marlboro, Parlamento, Bond Street, Chesterfield, L&M, Lark ürünlerini Philip Morris
markaları altında satmaktadır. Şirket ürünlerini Avrupa Birliği, Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika, Güney ve Güneydoğu Asya,
Doğu Asya, Avustralya, Latin Amerika ve Kanada'da pazarlarına sunmaktadır. Şirket 1987 yılında kurulmuştur ve merkezi
New York’da bulunmaktadır.
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JUNIPER NETWORKS (JNPR): Juniper Networks, Inc. dünya çapında ağ ürünleri ve hizmetleri üzerine faaliyet
göstermektedir. Şirket, yeni yüksek bant genişliğine sahip hizmetleri dağıtmak için ACX serisi olarak evrensel erişim
yönlendiricileri gibi çeşitli yönlendirme ürünlerini üretmektedir. Ayrıca şirket, veri merkezleri için SRX serisi servis ağlarını
içeren güvenlik ürünleri de sunmaktadır. Ek olarak, şirket teknik destek, bakım ve profesyonel hizmetler ile eğitim ve
öğretim programları da sunmaktadır. Juniper Networks, Inc., 1996 yılında kurulmuştur, Sunnyvale, California merkezlidir.
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SPIRIT AEROSYSTEMS HOLDINGS (SPR): Spirit AeroSystems Holdings, Inc. Amerika Birleşik Devletleri'nde ve uluslararası
alanda ticari aero yapıların üretimini sağlamaktadır. Spirit AeroSystems Holdings, Inc. ayrıca, radarı azaltan ve yarı saydam
malzemeler içeren ürünler, kokpit ve kabinleri içeren rotor uçakları üretirken, imalat, montaj, test etme, işleme ve
mühendislik analizi ve eğitim gibi diğer askeri hizmetler de sunmaktadır. Şirket eskiden Mid-Western Aircraft Systems
Holdings, Inc olarak bilinirken, adını Spirit AeroSystems Holdings olarak değiştirmiştir. Spirit AeroSystems Holdings, Inc.,
1927 yılında kurulmuştur ve merkezi Wichita, Kansas'ta 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
ABD ve Çin arasında devam eden ticaret görüşmelerinin akabinde Dolar’a karşı güçlü duruş sergileyen G10 para birimleri
EURUSD paritesinde 1,1230 seviyesi üzeri fiyatlamaları gündeme getirdi. İngiltere’de Brexit sürecinin bir miktar yerini
sakinliğe bırakması Euro varlıkları üzerindeki tansiyonu azaltırken, parite fiyatlamalarını rahatlattığı görülüyor. Bugün
piyasalar veri akışı açısından oldukça sakin. Geçtiğimiz hafta açıklanan ABD enflasyon verisinin bir miktar zayıflık
göstermesinin Dolar varlıkları üzerinde etkisi sınırlı hissedildi diyebiliriz. Parite yükselişlerinin 1,1250 seviyesi üzerine
taşınması ile alım potansiyelinin arttığını görebiliriz. 1,1310 direnci ise önemli bir yükseliş noktası olarak güncelliğini
koruyor.
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AMERİKAN TİPİ HAM PETROL (WTI): Ham petrol fiyatları geçtiğimiz hafta yüzde 0,1 düşüşle 61,66 dolar seviyesine
geriledi. Baker hughes sondaj kule sayısı geçen hafta 2 adet azalırken, ham petrolde fiyatlamaların 62,30 dolar seviyesi
üzerinde devam ettiğini görüyoruz. Diğer taraftan Suudi Arabistan Enerji Bakanı Khalid El Falih, iki Suudi petrol tankerinin
bir sabotaj saldırısına uğradığını açıklaması piyasalardaki tedirginliği arttırdı. Falih, bu gelişmesinin küresel petrol arzının
güvenliğini tehdit ettiğini dile getirdi. Ham petrolün yükselişlerini 64,50 dolar seviyesi üzerine taşıması ile aşağı yönlü
eğilimin yön değiştirdiğini görebiliriz. Bu seviye üzerinde ise 66,00 direncini takip ediyoruz.
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ALTIN
ABD Başkanı Trump’ın Çin ile anlaşma sağlanması halinde tarifelerin kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin yarattığı belirsizlik
ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin’in açıklamaları sonrasında bir miktar azaldı. Mnuchin, görüşmelerin yapıcı olduğuna
değinirken, ilişkilerin oldukça iyi olduğuna dikkat çekti. Bu açıklama piyasalarda azalan risk iştahının bir miktar
toparlanmasına yol açtı. Diğer taraftan zayıf enflasyon verisi sonrasında baskı altında kalan Dolar varlıklarının bu sabah
bir miktar yatay fiyatlama içerisinde olduğu görülüyor. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin de yüzde 2,50 seviyesi üzerinde kalıcı
olamaması değerli metalin yukarı yönlü eğilimini arttırıyor. Bu bilgiden hareketle bir süredir 1280 seviyesi üzerinde
fiyatlanan değerli metalde yükselişleri 1295 direnci çerçevesince izliyoruz.

GBPUSD
İngiltere ekonomisi açısından önem arz eden sanayi ve imalat üretimi verilerinin Mart ayında beklentilerin üzerinde
açıklanması ile GBPUSD paritesinde 1,30 seviyesi üzerinde fiyatlamalar gündeme geldi. İngiltere’de yapılan bir takım
anketlere göre ise Başbakan Theresa May'in muhafazakar partisinin yüzde 11 oyla 4'üncü sırada bulunduğu görülüyor.
Diğer taraftan İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond’un Başbakan May’den kurtulmanın Brexit çıkmazını
çözmeyeceğine ilişkin açıklama gerçekleştirmesi piyasalarda May’in istifasına ilişkin beklentileri bir miktar da olsa
zayıflattı. ABD-Çin görüşmelerine ilişkin tansiyonun yükselmesinin de İngiltere ekonomisi üzerinde negatif etkileri
olabileceğine değinilmesinin parite yükselişlerini baskıladığı söylenebilir. Paritede alım potansiyelini 1,3150 direnci
çerçevesinde 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

ABD ve Çin müzakerelerinin yapıcı olduğuna ilişkin yapılan açıklamalar ile VIX endeksi 18,60 seviyesine geriledi.
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S&P500 SEKTÖR PERFORMANSLARI

EN ÇOK ARTAN-DÜŞEN HİSSELER
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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
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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
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