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ABD’deki Gelişmeler
 ABD ve Çin’in görüşmelerin devam ettiğine ışık tutan açıklamaları sonrasında Çarşamba günü ABD’de endeksler
Nasdaq haricinde rekor seviyede kapandı. S&P500 endeksi yüzde 0,1 oranında değer kazanırken, Dow Jones endüstri
endeksinde kazançlar yüzde 0,3 seviyesine ulaştı. Nasdaq endeksi ise günü eksi yüzde 0,1 ile hafif satıcılı tamamladı.
 Wall Street Journal’ın dünkü bir haberi ABD’nin Çin’den ithal edilen mallar üzerindeki mevcut tarifeleri kaldırmakta
tereddüt ettiğine ilişkindi. Diğer haberi ise Çin'in tarım ürünü satın alma konusundaki isteksizliği ve uygulama
mekanizmalarının zayıf olduğuna yönelikti. Bu iki haber akışı piyasalardaki risk iştahının zayıflamasına yol açtı.
 S&P500 endeksi içerisinde kamu hizmetleri sektörü yüzde 1,5, emlak sektörü yüzde 1,1 oranında değer kazanırken,
finans sektörü eksi yüzde 0,6 ile en çok değer kaybeden sektör olarak yer aldı. Apple ve Walt Disney hisselerinde
meydana gelen primlenmenin akabinde iletişim sektörü ise yüzde 0,4 oranında değer kazanırken, bilgi teknolojisi
sektörü yüzde 0,3 artış ile gün sonu kapanışı gerçekleştirdi.
 Fed Başkanı Powell, iki günlük kongre etkinliğinin ilk bölümünde ekonomi konusundaki olumlu görüşünü koruduğunu
belirtirken, ABD Başkanı Trump'ın talep ettiği negatif faiz oranlarının şuan için mevcut ABD ekonomisine uygun
olmadığının altını çizdi. Powell’ın bugün ayrıca tekrardan Temsilciler Meclisi Bütçe Komitesi toplantısı öncesinde
açıklama gerçekleştirmesi bekleniyor. ABD 10 yıllık tahvil faizleri dört baz puan azalarak %1,87 seviyesine geriledi.
 ABD Ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi yüzde 0,4 artarken, verinin büyük ölçüde yüksek enerji fiyatlarından kaynaklandığı
dikkat çekti. Gıda ve enerjiyi hariç tutan çekirdek enflasyon ise beklendiği gibi yüzde 0,2 oranında artış yakaladı.
Enflasyonda meydana gelen hafif ivmelenme olumlu ancak, Fed’i aksiyona itebilecek güçte değil.
 Federal Bütçe Dengesi ise bir önceki yılın aynı döneminde 100,5 milyar dolarlık açık iken, Ekim ayında 134,5 milyar
dolar oranında açık verdi. Dolar Endeksi ise 98,33 ile günü yatay bölgede tamamladı.
Hisse Senetleri Görünümü
 RBC Capital Markets, Apple hisselerine ilişkin fiyat performansını 295 $ olarak belirlerken, RBC analisti Robert Muller,
Apple'ın müşterilerle olan ilişkilerini derinleştirdiği için iPhone'un satışı konusunda başarı sağlayacağını düşündüğünü
açıkladı. Muller ayrıca, şirketin Apple TV + 'nın piyasaya sürülmesiyle birlikte hizmet istikrarını artıran hizmetlerini
büyüttüğüne dikkat çekti. Bu açıklama sonrasında Apple hisseleri yüzde 1,0’e varan oranda değer kazanımı elde etti.
 Nike, dün yapmış olduğu açıklamasında doğrudan Amazon’a ürün satmayı bırakacağını belirtmesi sonrasında yüzde
2,0 oranında değer kaybına uğradı. Nike hisselerine ilişkin bir diğer haber akışı ise Barclays’ın fiyat hedefini 111 dolar
ile iyimser bir seviyede belirlemiş olması idi.
 Walt Disney, 10 milyon kullanıcının Disney + için önceden kaydolduğunu açıklaması sonrasında yüzde 7'den fazla
oranda değer kazanımı elde etti.
G10’daki Gelişmeler
 Almanya ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 0,1 artış ile Almanya ekonomisine ilişkin resesyon ihtimallerini zayıflattı.
Euro Bölgesi ekonomisi ise üçüncü çeyrekte yüzde 0,2 ile beklentilere paralel oranda büyüme kaydetti.
 İngiltere’de Ekim ayı perakende satışlar verisi yüzde 0,1 oranında daralma ile negatif bir görünüm sergiledi.
Asya’daki Gelişmeler
 Japonya ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 0,1 ile beklentilerin altında bir büyüme görünümü çizdi.
 Çin’de Ekim ayı perakende satışlar yüzde 7,2 ile bir önceki aya oranla aşağı yönde ivmelenme kaydederken, sanayi
üretimi ise yüzde 4,7 ile beklentileri karşılayamadı.
 Çin Ticaret Bakanlığı, tarifelerin iptal edilmesinin ABD ile Çin arasında ticaret anlaşmasına varılması için önemli bir
şart olduğunu dile getirirken, tarifelerin bertaraf edilmesinin ticaret anlaşmasının faz 1 anlaşması için önem arz
ettiğini belirtti.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ
14.11.2019

T
BUGÜNÜN GÜNDEMİ
Para Birimi
USD
USD
NGAS
WTI, Brent

TSİ
16:30
18:00
18:30
19:00

Veri/Gelişme
İşsizlik Maaşı Başvuruları
Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları
Doğal Gaz Stokları
Ham Petrol Stokları

Dönem

Beklenti
215K

Önceki
211K

Değişim

45B
1,649M

34B
7,929

Haftalık
Haftalık

Haftalık

Önem
**
***
*
**

ABD Borsalarında Bugün Açıklanacak Bilançolar
Şirket Adı

Sembol

Piyasa Değeri

Tarih

Saati

Beklenti*

NVIDIA Corp
Walmart Inc
Weibo Corp

NVDA
WMT
WB

126 Milyar $
338 Milyar $
12 Milyar $

14.11.2019
14.11.2019
14.11.2019

Piyasa kapandıktan sonra
Piyasalar açılmadan önce

1.58
1.09
0.73

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

BUNGE LIMITED (BG)

17.1

-9.4

2.1

919526

7 Milyar $

55.00-57.00

AL

77.00

48.50

BROOKFIELD PROPERTY P. (BPY)

17.1

1.4

0.7

823529

17 Milyar $

18.70-19.25

AL

23.15

17.50

SONOCO PRODUCTS COMP. (SON)

17.1

3.2

3.2

413383

5 Milyar $

57.25-59.25

AL

70.00

54.00

JPMORGAN CHASE&CO (JPM)

17.1

11.1

1.5

11513901

337 Milyar $

106.109.50

AL

130.00

100.00

EATON CORPORATION PLC (ETN)

17.1

15.3

2.0

2348448

31 Milyar $

77.00-80.00

AL

92.00

73.50

SPRINT CORPORATION (S)

17.1

1.1

21361723

28 Milyar $

6.65-7.00

AL

9.50

5.75

*Hisse önerileri 13 - 18 Kasım tarih aralığına yönelik oluşturulmuştur. Hisselerin son durumuna ilişkin bilgilendirme günlük
olarak yapılacaktır.

* Jpmorgan Chase&Co hissesi “Kar Al” hedefine ulaşarak %22,6 artışla yatırımcısına 24,000 $ kar sağlamıştır.
*Eaton hissesi “Kar Al” hedefine ulaşarak %19,5 artışla yatırımcısına 15,000 $ kar sağlamıştır.
*Sprint Corp. hisseleri ise “Zarar Kes” seviyesi ile % 17,86 kayıpla 1,250 $ zarara neden oldu.
*Hisse kazanç oranı 1000 adet alım üzerinden hesaplanmıştır.
BUNGE LIMITED (BG): Bunge Limited, dünya çapında tanınan bir tarım ve gıda şirketi olarak faaliyet göstermektedir. Şirket
tarım ürünleri ve emtia ürünlerini satın alıp, işleyerek aynı zamanda hayvansal yem üreticilerine de ürün tedariği
sağlamaktadır. 31 Aralık 2018 itibariyle şirket toplamda yaklaşık 322 megawatt toplam kojenerasyon kapasitesine
sahiptir. Şirket 1818 yılında kurulmuştur ve merkezi White Plains, New York’ta bulunmaktadır.
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BROOKFIELD PROPERTY PARTNERS (BPY): Brookfield Property Partners, bağlı ortaklığı olan Brookfield Mülkiyet GYO A.Ş.
ile toplamda yaklaşık 85 milyar dolarlık varlıklarıyla dünyanın önde gelen ticari emlak şirketlerinden biridir. Şirketin çeşitli
emlak ofisleri ve perakende portföyünün yanı sıra kiralama ve lojistik hizmetleri de bulunmaktadır. Brookfield Property
Partners L.P., Nasdaq Borsasında ve Toronto Menkul Kıymetler Borsasında işlem görürken, Brookfield Property GYO A.Ş.
sadece Nasdaq Borsasında işlem görmektedir. Şirketin varlıklarının çoğunluğu Kuzey Amerika, Avrupa ve Avustralya'da
bulunmaktadır.
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SONOCO PRODUCTS COMPANY (SON): Sonoco Products Company, Kuzey ve Güney Amerika, Avrupa, Avustralya ve
Asya'da endüstriyel ve tüketici ambalaj ürünleri üretimi üzerine faaliyet göstermektedir. Şirket kağıt ve endüstriyel
dönüştürülmüş ürünler üzerine paketleme çözümleri sunar. Şirketin ayrıca fiber bazlı inşaat boruları, ahşap, metal, tel ve
kablo makaralarına ilişkin geri dönüşüm hizmetleri de bulunmaktadır. Sonoco Products Company, 1899 yılında
kurulmuştur ve merkezi Hartsville, Güney Carolina'da 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’de açıklanan tüketici fiyat endeksi yüzde 0,4 oranında artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşmesine rağmen fiyatlar
üzerinde önemli bir hareketliliğe neden olmadı. Ancak Fed Başkanı Powell’dan gelen ekonomik gidişatın iyi olduğuna
ilişkin gelen açıklamaların Dolar varlıkları üzerinde sınırlı da olsa olumlu etkisi hissedildi. Bu gelişme ile paritede 1,10
seviyesi altı fiyatlamalar gündeme gelse de kalıcı olmadığını gördük. Bugün ise Euro Bölgesi ekonomisi yüzde 0,2 ile
beklentilere paralel seviyede büyüme gerçekleştirdi. Almanya ekonomisinde meydana gelen hafif yukarı yönlü ivmelenme
ise parite fiyatları üzerinde pek fazla etkili olamadı. Paritenin özellikle güçlü bir destek konumunda bulunan 1,10
seviyesinden aldığı destekle toparlanmalarını 1,1050 direnci çerçevesince izliyoruz. Ancak 1,10 seviyesinin kalıcı olarak
geçilmesi ile düşüşler 1,0950 desteği ile hız kazanabilir.
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AMERİKAN TİPİ HAM PETROL (WTI): Ham petrol fiyatları dün yüzde 0,4 artışla 57,08 dolar seviyesine yükseldi. Amerikan
Petrol Enstitüsü’nün açıkladı haftalık ham petrol stokları yarım milyon seviyesinde azalış göstererek ham petroldeki
toparlanmaları destekledi. Diğer taraftan ticaret gelişmelerinden kayda değer bir haber çıkmazken, küresel risk iştahının
ılımlı seyrini koruduğu görülüyor. OPEC Genel Sekreteri’nden gelen üretimde daha fazla kesintiye ihtiyaç duymak için
erken olduğunun belirtilmesinin ham petrol yükselişlerini bir miktar baskıladığı söylenebilir. Böylece emtiada oluşan 57,50
seviyesine yönelik ataklar bir miktar zayıf kalırken, bu seviyenin aşılması ile 58,50 direncine yönelik ataklar sıklaşabilir.
Olası bir geri çekilme potansiyelinde ise 200 günlük üssel hareketli ortalama seviyesi olan 57,00 desteğini izliyoruz.
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ALTIN
ABD enflasyon verisinde meydana gelen hafif ivmelenme Dolar tarafında güçlü duruşu desteklese dahi Altın fiyatları dün
100 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 1463 noktasının desteği ile yükselişlerine hız kazandırdı. Bu hareketin
oluşmasına ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 1,87 seviyesine gerilemesi etkili olurken, ayrıca Çin’den gelen olumsuz
makroekonomik verilerin güvenli liman talebini bir miktar tetiklediği görüldü. Çin’de Ekim ayı perakende satışlar verisi
yüzde 7,2 ile beklentilerin altında gelirken, sanayi üretimi yüzde 4,7 ile bir önceki aya oranla aşağı yönlü ivmelenme
kaydetti. Bu gelişmelerin akabinde Altın fiyatlarında 1475 direnci ile yükselişlerin hız kazandığını görebiliriz. Ancak değerli
metalin ana direnç noktası olarak ise 50 günlük üssel hareketli ortalama seviyesi olan 1485 seviyesini takip ediyoruz.

GBPUSD
Muhafazakar Parti’nin avantajlı konuma gelmesine karşın İngiltere’de erken seçim belirsizliğinin gündemi meşgul
etmesiyle Sterlin varlıklarının zayıf görünümünü sürdürdüğü görülüyor. Bir araştırma şirketinin yayınladığı İngiltere'de
gelecek ay yapılacak olan parlamento seçimlerine ilişkin bir ankete göre, Başbakan Boris Johnson'ın Muhafazakar
Partisi'nin muhalefetteki İşçi Partisi'ne karşı 10 puan üstünlüğü olduğu belirtildi. Bu gelişme Sterlin varlıkları açısından
olumlu algılanırken, bugün ise İngiltere’de Ekim ayı perakende satışlar verisi yüzde 0,1 daralma ile bir önceki ayın üzerinde
gerçekleşti. Böylece GBPUSD paritesinde kısa vadeli olarak 1,29 seviyesi üzeri fiyatlama görmedikçe zayıf görünümün bir
müddet devam etmesi beklenebilir. Bu eğilimin devamında ise düşüşlerin 1,2750 desteği ile hız kazanacağını
düşünüyoruz.
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FED’İN FAİZ İNDİRİM OLASILIĞI

Fed’in Aralık ayı toplantısına ilişkin faiz indirim beklentileri yüzde 6,7 seviyesinde yer alıyor.
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GELİŞEN ÜLKE PARA BİRİMLERİNİN DOLAR’A KARŞI PERFORMANSI

VIX ENDEKSİ

Endekslerin genel görünümde pozitif seyrini koruması ile dün VIX endeksi yüzde 13,18 seviyesi üzerinde seyretti.
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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
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