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ABD’deki Gelişmeler
 Geçen hafta, Çin ve ABD'li yetkililer arasındaki ticaret müzakerelerine ilişkin bir dizi manşetin yer alması nedeniyle
piyasa fiyatlamaları volatil seyrederken, yeni haftaya piyasalar her iki ekonomi devi tarafından atılan olumlu adımların
akabinde pozitif giriş yaptı.
 Ancak Çin’in geçen hafta gerçekleşen ticaret müzakerelerine ilişkin "birinci aşama" anlaşmasının imzalanmadan önce
daha fazla görüşme yapmak istediğini açıklaması sonrasında piyasalardaki risk iştahı bir miktar zayıfladı. Ayrıca Çin'in,
ABD ürünlerine uyguladığı tarifeleri kaldırmadığı sürece ABD'den yıllık 50 milyar dolarlık tarım ürünü almakta zorluk
çekeceğini ve bunun ortadan kalkması için de Trump'ın ticaret savaşının başından bu yana koyulan tüm tarifeleri geri
çekmesi gerektiğini belirtmesini piyasalarda yankı uyandırdı.
 Sabahın erken saatlerinde ise endeksleri olumsuz etkileyen bu endişeler, ABD Başkanı Trump ve ABD Hazine Bakanı
Steven Mnuchin'in Kasım ayı ortalarında Şili'de yapılacak olan Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Zirvesi için kısmi
anlaşmanın kesinleşip imzalanacağını düşündüklerini dile getirdikten sonra bir toparlanma yaşadı. Ancak ABD Hazine
Bakanı Steven Mnuchin ayrıca Çin ile anlaşma sağlanamazsa Aralık ayında tarifelerin artmasını beklediğini açıkladı.
 Haftanın ilk işlem günü S&P 500 endeksi günü on puanlık bir aralıkta geçirdikten sonra yüzde 0,1 eksi ile gün sonu
kapanışı gerçekleştirdi.
 Dow Jones ve Nasdaq endeksi ise yüzde 0,1 oranında değer kaybına uğradı.
 S&P500 içerisinde on bir sektörden dokuzu kırmızı bölgeye yerleşirken, temel maddeler sektörü yüzde 0,8, kamu
hizmetleri sektörü yüzde 0,7 eksi ile günün zayıf performans gösteren şirketleri arasında yer aldı.
 Diğer taraftan, finans ve emlak sektörü yüzde 0,1 ile hafif değer kazanımı içerisinde yer aldı.
Hisse Senetleri Görünümü
 Harley-Davidson Inc, son kalite kontrollerinde bir aksaklık görmesi ile ilk elektrikli motosikletinin üretimini ve
teslimatını durdurduğunu açıklaması sonrasında seans öncesi fiyatlamasında ekside yer alıyor.
 JPMorgan üçüncü çeyrek finansallarında 2,68 $ ile beklentilerin üzerinde hisse başı kar açıklarken, şirket gelirleri 28,5
milyar $’dan 29,3 milyar $’a yükseldi. Şirketin bu olumlu finansalları sonrasında seans öncesi fiyatlamasında yüzde
2’lik bir oranda artıda seyrettiği görülüyor.
 Citigroup, Goldman Sachs ve Wells Fargo gibi büyük şirketlerin bugün üçüncü çeyrek sonuçlarının açıklanması
bekleniyor.
G10’daki Gelişmeler
 İngiltere’de Ağustos ayı işsizlik oranı verisi ise yüzde 3,9 ile bir önceki aya oranla artış gösterdi.
 İngiltere’de Brexit anlaşması öncesinde bir araya gelinecek olan 17-18 Ekim tarihlerinde Brüksel'de gerçekleşecek
olan Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nde atılabilecek bir adıma ilişkin iyimser beklentilerin arttığı görülüyor.
 İngiltere’de parlamento bugün yeniden göreve tekrardan başlıyor.
 İngiltere Başbakanı Carney gerçekleştirmiş olduğu konuşmasında ise gece rahat uyuyabiliriz çünkü finansal sistem
anlaşmasız Brexit’e hazır açıklamasında bulunması ise piyasaların dikkatini çekti. Ayrıca Carney faiz oranlarını sıfıra
yakın bir noktaya indirebileceklerinin altını çizdi.
 Euro Bölgesi ZEW Endeksi Ekim ayında eksi 23,5 ile beklentilerden iyi bir görünüm sergiledi.
 Alman hükümeti 2019 yılı büyüme beklentisini yüzde 0,5 olarak belirlerken, 2020 yılı büyüme beklentisini yüzde
1,5’ten yüzde 1,0’e indirdi.
Asya’daki Gelişmeler
 Çin Eylül ayı tüketici fiyat endeksi yüzde 0,9 oranında değer kazandı.
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BUGÜNÜN GÜNDEMİ
Para Birimi
USD

TSİ
15:00

Veri/Gelişme
New York Empire State İmalat Endeksi

Dönem

Ekim

Beklenti
1,00

Önceki
2,00

Değişim

Aylık

Önem
**

ABD Borsalarında Bugün Açıklanacak Bilançolar
Şirket Adı

Sembol

Piyasa Değeri

Tarih

Saati

Beklenti*

Citigroup Inc
JPMorgan Chase & Co
Wells Fargo & Co
UnitedHealth Group Inc
Johnson & Johnson

C
JPM
WFC
UNH
JNJ

158 Milyar $
371 Milyar $
216 Milyar $
210 Milyar $
346 Milyar $

15.10.2019
15.10.2019
15.10.2019
15.10.2019
15.10.2019

Piyasa açılmadan önce
Piyasa açılmadan önce
Piyasa açılmadan önce
Piyasa açılmadan önce

1.95
2.45
1.14
3.75
2

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

BANK OF AMERICA CORP. (BAC)

17.1

10.1

1.1

55688649

263 Milyar $

27.80-28.80

AL

35.00

26.00

KEYCORP (KEY)

17.1

10.3

1.2

9057601

17 Milyar $

16.70-17.70

AL

25.00

14.50

ARROW ELECTRONICS, INC. (ARW)

17.1

1.3

668256

10 Milyar $

72.00-74.00

AL

90.00

66.30

*Hisse önerileri 08 - 15 Ekim tarih aralığına yönelik oluşturulmuştur. Hisselerin son durumuna ilişkin bilgilendirme günlük
olarak yapılacaktır.
BANK OF AMERICA CORP. (BAC): Bank of America Corporation, bireysel tüketiciler, küçük ve orta büyüklükteki işletmeler,
kurumsal yatırımcılar, büyük şirketler ve dünya çapındaki hükümetler için bankacılık ve finansal ürünler üzerine hizmet
sunmaktadır. Şirket varlık yönetimi çözümlerinin yanı sıra, müşterilerin varlık yapılandırması, yatırım yönetimi ve özel
varlık yönetimi hizmetleri de dahil olmak üzere bankacılık ihtiyaçlarını karşılayacak özel çözümler üzerine de faaliyet
gösterir. Bank of America Corporation 1874 yılında kurulmuştur ve merkezi Charlotte, Kuzey Carolina'da yer almaktadır.
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KEYCORP (KEY): KeyCorp, ABD’de çeşitli perakende ve ticari bankacılık hizmetleri sunan KeyBank Ulusal Birliği'nin holding
şirketi olarak faaliyet göstermektedir. Şirket çeşitli mevduat ve yatırım ürünleri, kişisel finans hizmetleri, konut ipotekleri,
konut kredisi kredileri, kredi kartları ve krediler sunmaktadır. Ayrıca şirketin borç ve öz kaynak sermaye piyasası ürünleri,
ekipman finansmanı, ticari ipotek bankacılığı, döviz, finansal danışmanlık ve kamu finansmanı gibi bir dizi bankacılık ve
sermaye piyasası ürünü bulunmaktadır. Şirketin 31 Aralık 2018 tarihi itibariyle, 15 eyalette 1.159 perakende bankacılık
şubesi ve 1.505 otomatik vezne makinesi bulunmaktadır. KeyCorp, 1849 yılında Cleveland, Ohio'da kurulmuştur.
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ARROW ELECTRONICS, INC. (ARW): Arrow Electronics, Inc. dünya çapındaki elektronik ve bilgisayar ekipmanlarına yönelik
ürünlerin üretimi üzerine faaliyet göstermektedir. Şirket, mühendislik ve entegrasyon desteği, depolama ve lojistik,
pazarlama kaynakları ve yetkili donanım ve yazılım eğitimi gibi çeşitli hizmetlere erişim sağlar. Şirketin IoT akıllı bina
çözümleri geliştirmek için Synchronoss Technologies, Inc. ile anlaşması bulunmaktadır. Arrow Electronics, Inc. 1935
yılında kurulmuştur ve merkezi Centennial, Colorado'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 ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin yarattığı risk iştahı hafif zayıflarken, gelişmiş ülke para birimleri gün
genelinde Dolar’a karşı zayıf bir görünüm içerisindeydi. Paritede 1,1040 seviyesine yönelik ataklar oluşmuşken, haftanın
ilk işlem gününde paritede geri çekilme potansiyeli arttı. Dolar varlıkları Columbus günü nedeniyle hacimsiz seyrederken,
bugün Euro Bölgesi ZEW Ekonomi endeksi Ekim ayında eksi 23,5 seviyesinde açıklandı. Alman hükümetinin gelecek dönem
büyüme beklentilerini aşağı yönlü revize etmesi ise dikkat çeken bir gelişme olarak yer aldı. Almanya ekonomisinin
dördüncü çeyreğe oldukça zayıf girdiğine işaret eden bu gelişme sonrasında Almanya ekonomisinin resesyona girme
ihtimaline ilişkin beklentiler arttı. Tüm bu gelişmelerin akabinde paritede 1,10 seviyesi altı bi fiyatlama oluşursa geri
çekilmeler 1,0950 desteği ile artarak devam edebilir. Toparlanmalarda ise 1,1040 ilk direnç noktamız olma görevini
koruyor.
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AMERİKAN TİPİ HAM PETROL (WTI): ABD-Çin arasındaki ticaret müzakerelerine ilişkin iyimser ton bir miktar zayıflarken,
ham petrol günü 53,00 seviyesi üzerinde oldukça satıcılı kapattı. OPEC Genel Sekreteri, fiziki petrol piyasasını nispeten
sıkı olarak değerlendirirken, OPEC ve müttefiklerinin petrol üretimine katılım seviyesini yüzde 136 olarak değerlendirdi.
Suudi Enerji Bakanı ise petrol üreten ülkeler arasında işbirliği anlaşmasının imzalandığına dikkat çekerken, petrol
piyasasını henüz tam istikrarda olmamakla suçladı. Bu gelişme sonrasında ham petrolde aşağı yönlü eğilim korunurken,
52,50 desteği ile geri çekilmelerin hız kazanması beklenebilir. Bu seviye altında ise 50,65 ilk destek seviyemiz olarak ön
plana çıkıyor. Ancak olası bir yön değişimine bağlı olarak 55,70 direncinin belirleyici olduğunu belirtelim.
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ALTIN
ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerine ilişkin artan ılımlı havanın akabinde Çin’in “Birinci Aşama” anlaşmasının
imzalanması öncesinde daha fazla görüşme istediğini dile getirmesi sonrasında piyasalardaki risk iştahı zayıfladı. Diğer
taraftan ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ise Aralık ayı ortalarında Çin malları ile ilgili tarifelerin her iki taraf arasında
bir anlaşma sağlanmadıkça yürürlüğe girmesini beklediğini dile getirdi. ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise günlük bazda değer
kaybederken, Dolar varlıklarının günü bir miktar hacimsiz geçirdiğini söyleyebiliriz. Tüm bu gelişmelerin akabinde Ons
Altın’da 1490 seviyesi çevresinde fiyatlamaların sürdüğü görülüyor. Özellikle 1500 seviyesi aşılmadan değerli metalin zayıf
görünümünü arttırmasına bağlı olarak 1485 ilk destek seviyemiz olma görevini koruyor.

GBPUSD
İngiltere ve AB arasında Brexit sürecine ilişkin anlaşma sağlanacağına yönelik beklentilerin artması ile dün Sterlin varlıkları
günü oldukça alıcılı geçirdi. Diğer taraftan Dünya Ticaret Örgütü'nün ABD'nin AB'ye yaptırım uygulamasına olanak
sağlaması ile birlikte küresel risk iştahı bir miktar zayıflarken, bu ihtimalin Brexit sürecinin önemine bir kez daha ışık
tuttuğu söylenebilir. Almanya Başbakanı Merkel’in ise son ana kadar düzenli Brexit’i elde etmek için çalışacağız
açıklamasında bulunması oldukça pozitifti. Avrupa Birliği Brexit Müzakerecisi Michel Barnier ise İngiltere ile AB arasında
anlaşmaya varmanın hala ihtimalli olduğuna değinmesi önemliydi. Tüm bu gelişmelerin olumlu etkisi ile yönünü yukarı
çeviren paritede 1,2750 direncinin aşılması ile alım potansiyelinin artması beklenebilir. Bu seviye üzerinde ise 1,2880
direncini izliyoruz.
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FED’İN FAİZ İNDİRİM OLASILIĞI

Fed’in Ekim ayı toplantısına ilişkin faiz indirim beklentileri yüzde 71,8 seviyesinde yer alıyor.
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GELİŞEN ÜLKE PARA BİRİMLERİNİN DOLAR’A KARŞI PERFORMANSI

VIX ENDEKSİ

Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Zirvesi’nde anlaşmanın sağlanacağına dair artan beklentiler ile VIX 14,32’e geriledi.
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S&P500 SEKTÖR PERFORMANSLARI

EN ÇOK ARTAN-DÜŞEN HİSSELER
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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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