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ABD’deki Gelişmeler
 ABD'de Adalet Bakanlığı'nın, Çinli telekomünikasyon şirketi Huawei ve iki ABD'li iştiraki hakkında ticari sırları çalmaya
yönelik iki yeni suçlamada bulunurken, Çin'deki korona virüsü salgını nedeniyle can kayıplarının artması, piyasalarda
risk iştahını zayıflattı.
ABD Ticaret Bakanlığı ise Çin'in teknoloji şirketi Huawei'nin ABD'li şirketlerle iş yapabilmesini sağlayan geçici genel
lisans için 45 gün ek süre verdiğini açıkladı.
 Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan
yapılan açıklamaya
göre biri Hong Kong'da olmak üzere salgında ölen kişi sayısı
BUGÜNÜN
GÜNDEMİ
1381 kişiye ulaştı. Virüse ilişkin tespit edilen vaka sayısı ise 63 bin 851 gibi ciddi bir seviyeye yükseldi.
 S&P500 endeksi yüzde 0,2 oranında değer kaybı ile günü sonlandırırken, Şubat ayında yüzde 4,8 oranında artmış olan
endeks kazancının yüzde 0,6’ını tekrar geri verdi.
 Dow Jones endeksi yüzde 0,4’lük bir oranda kayıp yaşarken, Nasdaq endeksi yüzde 0,1 oranında değer kaybetti.
 Endeks içerisinde kamu hizmetleri sektörü yüzde 0,1 artışla günün en çok değer kazananı olarak ayrıştı. Emlak sektörü
ise yüzde 0,5 artışla bu yükselişi takip etti. Diğer taraftan enerji sektörü yüzde 0,9 oranında ekside yer alırken, sanayi
sektöründeki kayıplar yüzde 0,3 seviyesine ulaştı.
 Çin’in teşhis yöntemini değiştirmesiyle vaka sayısında meydana gelen artışın akabinde Beyaz Saray yetkililerinden
Pekin'in vakaları yeterince rapor etmediği iddia edilerek Çin'in bilgisine şüpheyle baktığı bildirildi.
 ABD ve Çin arasında Ocak ayında imzalanan birinci faz ticaret anlaşmasının taahhüdü ile bugün birçok üründe gümrük
vergisi tarifelerinin düşürülmesi bekleniyor
 ABD’de 10 yıllık tahvil faizleri 1 baz puan düşüşle yüzde 1,62 seviyesine geriledi.
 Dolar endeksi ise yüzde 0,1’lik bir yükselişle 99,10 seviyesini test etti.
 ABD, Tüketici Fiyat Endeksi Ocak ayında yüzde 0,1 ile beklentilerin altında artarken, gıda ve enerjiyi hariç tutan
çekirdek enflasyon beklendiği gibi yüzde 0,2 oranında artış yakaladı.
 8 Şubat tarihinde sona eren haftanın işsizlik maaşı başvuruları 2 bin kişi artarak 205 bin kişiye yükseldi.
Hisse Senetleri Görünümü
 Alibaba Group 2020 mali yılı üçüncü çeyreğinde beklentilerin üzerinde hisse başı kar açıklarken, şirket söz konusu
çeyrek gelirlerinde tahminleri aştı. Şirketin çeyreklik bazda aktif mobil kullanıcı sayısı ise 824 milyon kişiye yükseldi.
Ancak açıklanan bu olumlu finansallara rağmen küresel risk iştahındaki zayıflık ile şirketin yüzde 1,8 oranında ekside
gün sonu kapanışı yaptığı görülüyor.
 Cisco Systems, beklentilerin altında gelen finansalları sonrasında ikinci işlem gününde %5,2 oranında değer kaybetti.
 PepsiCo dördüncü çeyrek mali raporlarına göre gelirlerinde beklentileri aşarken, şirket yüzde 4,3’lük bir oranda
organik gelir artışı bildirdi. 2020 yılında yüzde 4’lük bir oranda organik gelir bekleyen şirket yüzde 0,3 oranında arttı.
 Applied Materials, 2020 yılı ilk çeyreğinde yüzde 20 artışla 0,96 $ hisse başı kar rakamı açıkladı. Şirketin gelirleri ise
yüzde 11 artışla 4,16 milyar $’a ulaştı. Şirketin gün sonu kapanışı yüzde 3,1 oranında artıda gerçekleşti.
 Tesla 2 milyar dolarlık hisse senedi teklifinde bulunması ile günü yüzde 4,8 ile oldukça pozitif bölgede tamamladı.
 ABD'de mahkeme, Microsoft'un kazandığı ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), Savunma Altyapısı Müşterek
Girişimi olarak bilinen "bulut" ihalesinin durdurulması için Amazon'un talebini kabul ettiğini açıkladı. Bu gelişme
sonrasında her iki şirket de gün sonu kapanışını yüzde 0,5 oranında ekside yaptı.
G10’daki Gelişmeler
 Almanya ekonomisi dördüncü çeyrekte yüzde 0 ile bir önceki çeyreğe oranla büyüme göstermedi.
 Euro Bölgesi ekonomisi ise dördüncü çeyrekte yüzde 0,9 ile beklentilerin altında büyüme gerçekleştirdi.
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Para Birimi
USD
USD
USD
USD
WTI, Brent

TSİ
16:30
17:15
17:15
18:00
21:00

Veri/Gelişme
ABD Perakende Satışlar
ABD Sanayi Üretimi
ABD İmalat Üretimi
Michigan Tüketici Güven Endeksi
Baker Hughes Sondaj Kule Sayısı

Dönem

Ocak
Ocak
Ocak
Şubat

Beklenti
0,3%
-0,2%
-0,1%
99,5

Önceki
0,3%
-0,3%
0,2%
99,8
676

Değişim

Aylık
Aylık
Aylık
Aylık
Haftalık

Önem
**
**
**
**
**

ABD Borsalarında Bugün Açıklanacak Bilançolar
Şirket Adı

Sembol

Piyasa Değeri

Tarih

Saati

Beklenti*

PPL Corp
MGM Growth Properties LLC
Yandex NV

PPL
MGP
YNDX

26 Milyar $
10 Milyar $
16 Milyar $

14.02.2020
14.02.2020
14.02.2020

Piyasa açılmadan önce
Piyasa açılmadan önce
-

0.53
0.27
0.39

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.
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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.
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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
Çin ekonomisini tehdit etmeye devam eden korona virüs salgınının ekonomi üzerinde yaratacağı tahribat ilerleyen
dönemde ABD ile Çin arasında gerçekleşecek olan ikinci aşama anlaşması açısından ABD tarafını avantajlı konuma
getirmesiyle Dolar varlıkları kazançlı görüntüsüne oldukça hız kazandırdı. Böylece EURUSD paritesinde en son 2017 yılı
Nisan ayında test edilen seviyelerin gündeme geldiğini görüyoruz. 1,09 seviyesinin geçilmesi ile 1,0830’a kadar
düşüşlerine hız kazandıran paritede 1,08 ilk destek noktası olma görevini koruyor. Bugün ABD’de açıklanacak olan imalat
ve sanayi üretimi verisinin ise Dolar varlıkları açısından önem arz ettiğini belirtelim. Bu bilgilerin ışığında paritenin 1,08
desteğinden yaşayacağı dönüşlere bağlı olarak ise parite toparlanmalarını 1,09 direnci üzeri kapanışlarla izliyoruz.
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AMERİKAN TİPİ HAM PETROL (WTI): Ham petrol fiyatları dün yüzde 0,5 yükselişle 51,40 seviyesine varan oranda artış
yakaladı. OPEC'in arz kısıntısına gidilebileceği beklentisi ham petrol fiyatlarındaki yükselişi desteklerken, fiyatların ancak
52,50 direnci üzeri kapanışlarla destekleneceğini düşünüyoruz. Özellikle Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) ise küresel petrol
talebinin 2009'dan bu yana ilk defa bu yıl ilk çeyrekte düşmesini beklediğini açıklaması sonrasında emtiadaki yükselişlerin
baskılandığını görüyoruz. Ayrıca haftalık stoklardaki görüntünün de fiyatlardaki yükselişi destekleyecek nitelikte olmadığı
söylenebilir. Bu gelişmelerin akabinde emtianın 52,50 direnci üzeri kapanışlarında yükselişlerini 55,00 dolar seviyesi
üzerine taşıması beklenebilir.
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ALTIN
Çin’de korona virüsü teşhisinde yöntem değiştirilmesiyle vaka sayısında meydana gelen ani artış ile piyasalardaki risk
iştahı zayıflık gösterdi. Diğer taraftan Çin'in teknoloji şirketi Huawei'nin ABD'li şirketlerle iş yapabilmesini için ticaret
bakanlığı 45 günlük ek süre verdi. Diğer taraftan bugün ABD ve Çin arasında ilk aşama anlaşması kapsamında bazı
tarifelerde azaltıma gidilmesi bekleniyor. Dolar tarafı ise değer kazanımını arttırırken, ABD 10 yıllık tahvilk faizlerinin yüzde
1,60 seviyesinde dengelendiği görülmekte. Bu gelişmelerin akabinde endekslerin yönünü bir miktar aşağı çevirmesiyle
değerli metalin 1575 seviyesinden altığı destekle yükselişlerine ivme kazandırdığı görülüyor. Altın fiyatlarındaki yukarı
yönlü eğilimin özellikle 1590 ve 1600 direnç seviyeleri ile artması beklenebilir.

GBPUSD
İngiltere Maliye Bakanı Sajid Javid görevinden istifa edeceğini duyurması sonrasında yerine Rishi Sunak’ın getirileceği
açıklandı. Bu durum İngiltere'nin Brexit sürecinde yaşamış olduğu zayıflığın toparlanması açısından önem arz ederken,
harcamaların arttırılarak büyümenin destekleneceği beklentisi Sterlin varlıkları tarafında değer kazanımı yarattı. Maliye
Bakanı istifası sonrasında İngiltere Başbakanı Boris Johnson kabinede kısmi değişikliğe gitti. Bu gelişmelerin akabinde 1,30
seviyesi üzerine tırmanan GBPUSD paritesinde alım potansiyelinin bir miktar tetiklendiği söylenebilir. Ancak güçlü Dolar
alım yönlü pozisyonlara bir miktar ivme kaybettiriyor. Yükseliş eğiliminin ise özellikle 1,3250 direnci üzeri görünüm ile hız
kazanacağını 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

Korona virüs riskinin artan vakalar eşliğinde artarak devam etmesi ile VIX endeksi 13,98 seviyesinde yer alıyor.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ
14.02.2020

T
S&P500 SEKTÖR PERFORMANSLARI

EN ÇOK ARTAN-DÜŞEN HİSSELER
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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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