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ABD’deki Gelişmeler
 Dün ABD ve Çin üst düzey yetkililerinin ticaret konusuyla ilgili yeni tartışmalara yöneldiği manşetleri gündemdeydi.
 ABD Başkanı Trump, ABD’nin Çin ile bir anlaşma yapmak için baskı altında kalmadığını ancak Çin’in anlaşmak için
baskı altında olduğuna yönelik açıklamada bulundu. Bu açıklamanın yumuşak bir müzakere tarzını resmetmemesi
yeni ticaret görüşmelerine yönelik iyimserliği zayıflattı.
 Tekrardan başlayan ticaret görüşmelerinin yarattığı pozitif etki ile S&P500 yüzde 0,5 artarken, Dow Jones yüzde 0,6
oranında değer kazandı. Nasdaq endeksinde kazançlar yüzde 0,8 seviyesini aştı.
 ABD vadelileri ise haftanın son işlem gününe pozitif başladı.
 ABD Tüketici Fiyat Endeksi Ağustos ayında yüzde 0,2 ile beklentilerin altında artış gösterdi. Bu veri sonrasında Dolar
endeksinde geri çekilme hareketi hız kazandı. Verinin Fed’in faiz politikası hakkında görüşünü değiştirmeyecek
nitelikte olduğunu söylenebilir.
 Haftalık işsizlik maaşı başvuruları 204 bin kişi ile beklentilerin altında gerçekleşti.
 ABD Federal Bütçe Dengesi Ağustos ayında 214 milyar dolar olarak gerçekleşti. Mevsimsellikten arındırılmamış
Ağustos ayı bütçe açığı Temmuz ayı açığı olan 76,9 milyar doların oldukça üzerinde açıklandı.
Hisse Senetleri Görünümü
 Bilgi teknolojisinde meydana gelen primlenme ile Apple hisselerinde yüzde 2,42 artış ile kayda değer toparlanma
hareketi gerçekleşti.
 Kroger, beklenenden daha iyi açıkladığı ikinci çeyrek kazanç sonuçlarına rağmen yüzde 10’a yakın değer kaybına
uğradı. Şirketin ikinci çeyrek için mağaza satışları yetersiz kalırken, yatırımlarına online olarak devam etmesi kar marjı
üzerinde olumsuz etki yaratıyor.
G10’daki Gelişmeler
 Avrupa Merkez Bankası mevduat faiz oranında değişiklik yapmadı. Ayrıca ECB’den faiz oranlarının 2019 yazı sonuna
kadar mevcut seviyelerde kalacağı belirtildi. Net varlık alımlarının ise 2018 yılı sonunda tamamlanacağına değinildi.
 ECB Başkanı Draghi, Euro Bölgesi ekonomisinin büyüdüğüne işaret ederken, yeni yatırım konularının masada
olmadığını belirtti. Gelişmekte olan ülke risklerinin ise önemli ölçüde etkilerinin olmadığını dile getirdi.
 Euro Bölgesi 2018 büyüme tahminini yüzde 2,1’dan yüzde 2’e düşürürken, 2019 büyüme tahminini ise yüzde 1,9’dan
yüzde 1,8’e düşürdü. Ayrıca 2018 enflasyon tahminini ise yüzde 1,7 ile sabit tuttu.
 Euro Bölgesi Ticaret Dengesi Temmuz ayında 17,6 Milyar Euro olarak gerçekleşti.
Asya’daki Gelişmeler
 Çin Ağustos ayı sanayi üretimi yüzde 6,3 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. İşsizlik oranı ise sınırlı bir azalış ile yüzde
5,0 seviyesine geriledi.
 Japonya Temmuz ayı sanayi üretimi ise yüzde 0,2’lik bir daralma yaşadı.
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HAFTALIK HİSSE ÖNERİLERİ
Finansal Enstrüman

Piyasa Ortalama F/K

F/K P/DD

Ortalama
Piyasa Değeri
İşlem Hacmi

Alım Fiyat
Aralığı

Öneri

Kar-Al Zarar-Kes

PHILLIPS 66 PARTNERS LP (PSXP)

21.1

16.9

2.8

293400

6 Milyar $

51.90-52.50

AL

54.92

51.30

CPFL ENERGIA SA (CPL)

21.1

13.9

2.4

20400

5 Milyar $

11.10-11.38

AL

13.24

10.50

WINTRUST FINANCIAL CORP (WTFC)

21.1

17.5

1.6

487400

5 Milyar $

89.00-90.00

AL

94.41

87.00

*Hisse önerileri 10-17 Eylül tarih aralığına yönelik oluşturulmuştur. Hisselerin son durumuna yönelik bilgilendirme günlük
olarak yapılacaktır.
PHILLIPS 66 PARTNERS LP (PSXP): Phillips 66 Partners LP, ham petrol, rafine edilmiş petrol ürünleri ve doğal gaz boru
hatları, terminalleri gibi taşımacılık varlıkları üzerine faaliyet gösterir. Şirket, Lake Charles, Sweeny, Wood River,
Borger/Ponca City, Billings ve Borger'da boru hattı varlıklarını işletmektedir. Şirketin Louisiana, Teksas, Illinois, Missouri,
Kansas, Oklahoma, New Jersey, Washington, Wyoming ve Montana'da terminal, demiryolu rafı ve depolama varlıkları
bulunmaktadır. Şirket 2013 yılında kurulmuştur ve merkezi Houston, Teksas'ta bulunmaktadır. Phillips 66 Partners LP,
Phillips 66 Project Development Inc.'in bir yan kuruluşudur.

CPFL ENERGIA SA (CPL): CPFL Energia S.A., Brezilya'da endüstriyel ve ticari müşterilere elektrik üretmekte, iletmekte,
dağıtmaktadır. Şirket rüzgar, biyokütle ile çalışan termik, güneş ve hidroelektrik santralleri ile elektrik üretmektedir. Ayrıca
şirket, elektro-mekanik ekipman üreterek ticarileştirmektedir. Şirket 31 Aralık 2017 itibariyle yaklaşık 9,4 milyon
müşteriye elektrik enerjisi dağıtmıştır ve şirketin 457.741 dağıtım transformatörü dahil 318.018 kilometre dağıtım hattı
vardır. CPFL Energia S.A. 1998 yılında kurulmuştur ve merkezi Campinas, Brezilya’da bulunmaktadır.
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WINTRUST FINANCIAL CORP (WTFC): Wintrust Financial Corporation, bir finans holding şirketi olarak faaliyet
göstermektedir. Şirket bankacılık, finansman ve servet yönetimi olmak üzere birçok faaliyet üzerinde hizmet verir. Aynı
zamanda şirket ikincil piyasaya satılmak üzere konut ipoteklerinin satın alınmasıyla da ilgilenmektedir. Şirket öncelikle
bireylere, küçük ve orta ölçekli işletmelere, yerel yönetim birimlerine ve kurumsal müşterilere kişisel ve ticari bankacılık
hizmetleri sunmaktadır. 31 Aralık 2017 itibariyle, şirketin yaklaşık 157 bankacılık tesisi ve 212 ATM vardır. Wintrust
Financial Corporation 1992 yılında kurulmuştur ve merkezi Rosemont, Illinois'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.
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EURUSD
ECB Başkanı Draghi’nin dün gerçekleştirdiği basın toplantısı öncesinde 1,1620 seviyesinde fiyatlanan paritenin yapılan
açıklamaların ardından 1,17 seviyesi üzerini test ettiğini gördük. ECB Başkanı Draghi, gelişmekte olan ülke risklerinin
önemli ölçüde olmadığını dile getirirken, Euro’nun rolünü genişletmeye hazır olduklarını belirtti. Diğer taraftan ECB
toplantısından herhangi bir faiz kararı çıkmazken, 2018 ve 2019 büyüme tahminleri aşağı yönlü revize edildi. Aynı
zamanda Euro Bölgesi enflasyon görünümü de sabit tutuldu. Ancak ABD enflasyon verisinde meydana gelen beklentilerin
altındaki artışın Dolar varlıklarını zayıflatması Euro para birimindeki alıcılı seyrin yoğunlaşmasına yol açtı. Bugün ise
ABD’de sanayi üretimi verisi başta olmak üzere takip edilecek birçok veri akışı bulunuyor. Paritenin 1,17 seviyesi üzeri
fiyatlamalarında kalıcı olması halinde yükselişlerin 1,1730 direnci ile hız kazanacağı düşünülebilir. Bu hareketin devamında
ise 1,1800,1850 direnç bölgesini takip ediyoruz. Aşağıda ise olası kazançların geri verilmesi durumuna bağlı olarak 1,1640
desteği göz önünde bulundurulabilir.

AMERİKAN TİPİ HAM PETROL (WTI)
Ham Petrol fiyatları dün yüzde 2,5 azalışla 68,62 dolar seviyesine kadar geriledi. IEA aylık raporunda 2018 ve 2019 petrol
talebi için büyüme beklentisi değiştirilmedi. OPEC’in günlük ham petrol üretimi ise Ağustos ayında 420 bin varil arttı.
OPEC ve diğer üreticilerin 23 Eylül’de Cezayir’de gerçekleştirecekleri toplantıda alacakları karar ham petrol fiyatları
açısından kritik önem taşıyor. Diğer taraftan ABD ve Çin arasında tekrardan başlayan ticaret görüşmeleri emtiadaki geri
çekilmeleri bir miktar sınırlandırıyor diyebiliriz. 68,50 seviyesinden dönüş gerçekleştiren fiyatların 70,00 dolar seviyesi ile
tekrardan yukarı yönlü potansiyeli arttırdığını görebiliriz. Özellikle 71,50 direnç seviyesi ile paritenin yükseliş isteği
güçlenebilir. Aşağıda ise ilk destek olarak 67,50 seviyesini takip ediyoruz.
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ALTIN
Günü zayıf geçiren emtia piyasalarında değer kaybeden Dolar endeksine rağmen Altın fiyatlarında yükseliş isteği sınırlı
kaldı. Diğer taraftan Japon Yeni’nde meydana gelen değer kaybı ile Altın fiyatları arasında hafif bir korelasyon bozukluğu
olduğu dikkat çekiyor. Bir süredir güvenli liman talebi dışında fiyatlanan Altın fiyatlarında ise sınırlı artış içerisinde olan
ABD 10 yıllıklarının olumsuz etkisi hissediliyor diyebiliriz. Altın fiyatlarında 1212 direnç seviyesinin aşılması ile yükselişlerin
yoğunlaştığını görebiliriz. Özellikle bu hareket 1220-1230 direnç bölgesi çerçevesi ile desteklenirse değerli metalde yeni
bir yukarı yönlü trendin başlangıcı olabilir. Aşağıda ise 1194 kritik destek seviyemiz olma görevini koruyor.
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USDCNY
Bu sabah itibariyle Çin’den gelen verilerin nispeten olumlu olduğunu görüyoruz. Çin Perakende satışlar verisi beklentinin
üzerinde gelirken, sanayi üretiminde sınırlı artış yakalandığı görülüyor. Ayrıca Çin İşsizlik oranında ise hafif azalış meydana
geldiğini görüyoruz. Bu gelişmeler sonrasında yeni güne hafif zayıf başlayan Yuan sebebiyle paritenin 6,85 seviyesi
üzerinde fiyat hareketliliğini sürdürdüğü görülmekte. Dolar varlıklarının ise dün açıklanan ABD enflasyon verisi
sonrasında kayıplarını bir miktar arttırdığı görülüyor. USDCNY paritesinde 6,80 seviyesi aşağı yönlü hareketlilik mümkün
olmadıkça yükselişler 6,85,6,90 direnç bölgesi çerçevesince takip edilebilir. Özellikle 6,90 direnci paritenin ana yükseliş
noktası olarak göz önünde bulundurulabilir.

GBPUSD
Dün İngiltere Merkez Bankası’ndan herhangi bir faiz artırım kararı çıkmazken, finansal piyasalarda Brexit ile ilgili
belirsizliğin daha da artacağı vurgulandı. Bu açıklama sonrasında Sterlin varlıklarında değer kaybı meydana gelmişti.
Ancak yeni günde 1,31 seviyesi üzerinde fiyatlanan paritede ABD enflasyon verisinin beklentinin altında gelmesi ile
zayıflayan Dolar endeksi etkili oldu diyebiliriz. İngiltere Merkez Bankası Başkanı Carney bugün gerçekleştirmiş olduğu
konuşmasında Brexit sürecinin yaratmış olduğu belirsizliklerin altını çizdi. Tüm bu gelişmelere rağmen paritenin alıcılı
seyrini koruduğu görülüyor. Parite yükselişlerinin 1,3130 direnç seviyesi ile hız kazanması durumunda 1,32 direnç
seviyesi ilk etapta test edilmek istenebilir. Dolar’daki görünümün değişmesine bağlı olarak oluşabilecek bir geri
çekilmede ise 1,3050 desteği göz önünde bulundurulabilir.
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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 yetkililerinin ticaret konusunda görüşme gerçekleştirmesi ile VIX endeksi 12,19 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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