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ABD’deki Gelişmeler
 S&P500, ABD ve Çin görüşmelerine yönelik artan iyimserlikle yüzde 1,1 oranında değer kazandı.
 Dow Jones endeksi ise yüzde 0,8 değer kazanırken, Nasdaq endeksi yüzde 1,7 oranında artış yakaladı.
 Financial Times raporu, Çin ve ABD arasında ay sonunda gerçekleşecek olan G-20 toplantısından önce Çin’in, ABD'ye
ticaret reformu taleplerine karşılık yazılı bir cevap gönderdiğini açıkladı.
 ABD Başkanı Trump’ın Ticaret Bakanı Wilbur Ross, G-20 toplantısının ‘genel görünüm’ toplantısı olacağına inandığını
ancak yılsonuna kadar bir anlaşma beklemediğini dile getirdi.
 ABD Perakende Satışlar Ekim ayında yüzde 0,8 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi. Eylül ayı verisi ise yüzde 0,1
artıştan yüzde 0,1 daralma olarak revize edildi.
 ABD’de Philadelphia Fed İmalat Endeksi Kasım ayında 12,90 ile bir önceki ay verisinin oldukça altında açıklanarak
Philadelphia Fed bölgesinde üretim büyümesinin oldukça yavaşladığına işaret etti.
 New York Empire State İmalat Endeksi 23,30 ile Kasım ayı üretim faaliyetlerine yönelik pozitif bir görünüm sergiledi.
 ABD’de haftalık açıklanan işsizlik maaşı başvurularında 216 bin kişi ile bir önceki haftaya oranla artış kaydedildi.
 ABD 10 yıllık tahvil faizleri günü yüzde 3,12 seviyesinde tamamladı. Dolar endeksi ise günü hafif satıcılı bitirdi.
Hisse Senetleri Görünümü
 Walmart Inc, 2019 mali yılı üçüncü çeyreğinde beklentinin hafif üzerinde hisse başı kar elde etti. Ancak şirket yıl geneli
beklentisini yukarı yönlü revize etti. Şirket hissesi açıklanan finansallar sonrasında 103,51 seviyesine kadar yükseliş
gerçekleştirirken, gün sonu kapanışını yüzde 2,0 ekside yaptı.
 NVIDIA Corp’un, hisse başı karı beklentilerin altında kalırken, gelirlerinde daralma yaşandı. Finansal raporları
sonrasında yüzde 16 seviyesinde değer kaybeden şirket, Eylül 2017’den bu yana en düşük seviyesine geriledi.
 Hafta başından bu yana değer kaybı içerisinde olan Apple hisseleri dün yüzde 2,5 artışla toparlanma gerçekleştirdi.
Morgan Stanley, Apple senetlerini alım fırsatı olarak değerlendirirken, şirkete ait 253 dolarlık fiyat hedefini korudu.
 Warren Buffet’ın Berkshire Hathaway'i, JPMorgan’da 4 milyar dolarlık hisse alırken, ayrıca Bank of America gibi
önemli finansal şirketlerde pozisyonlarını artırdığını açıkladı. Bu gelişme sonrasında JPMorgan yüzde 2,6 ve Bank of
America yüzde 2,5 oranında değer kazandı.
 Kaliforniya yangını sonrasında yaşadığı yüzde 21,7'lik düşüşün ardından, PG&E hisselerinde dünkü kayıp yüzde 30,7
seviyesine ulaştı.
 KB Home açıkladığı finansal raporlarında beklentileri karşılayamaması sonrasında yüzde 15 oranında değer kaybetti.
 Günün değer kaybedenleri arasında Home Depot yüzde 1,4, Lowe’s yüzde 1,3 eksi ile yer aldı.
 Cisco Systems, açıkladığı finansal raporu sonrasında değer kazançlarını artırarak dün günü yüzde 5,5 artıda kapattı.
G10’daki Gelişmeler
 İngiltere’de artan siyasi belirsizlikle beraber birkaç bakan Brexit’e yönelik taslak metnin kabine tarafından
onaylanması sonrasında istifa etti. İstifalar, İngiltere Başbakanı Theresa May'ın liderlik pozisyonu ve İngiliz
Parlamentosu'ndaki Brexit planı nedeniyle gerçekleşti.
 Bugün İngiltere Başbakanı Theresa May, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden Mart ayında ayrılacağını açıkladı.
 İtalya Meclis Bütçe Komisyonu Başkanı Borghi, İtalya'nın bir sonraki seçimde çoğunluk kazanması halinde İtalya'nın
Euro bölgesini terk etme senaryosunun gündemde olduğunu dile getirdi.
 ECB Başkanı Draghi, Euro Bölgesi ekonomisinin büyümesinin aniden durması için bir neden olmadığını belirtti.
 Euro Bölgesi tüketici fiyat endeksi Ekim ayında yüzde 0,2 ile beklentilere paralel gerçekleşti.
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BUGÜNÜN GÜNDEMİ
Para Birimi

TSİ

USD

17:15
21:00

WTI, Brent

Veri/Gelişme

Dönem

Beklenti

Önceki

Değişim

Önem

Ekim

0,2%

0,3%

Aylık

**

886

Haftalık

**

ABD Sanayi Üretimi
Baker Hughes Sondaj Kule Sayısı

ABD Borsalarında Bugün Açıklanacak Bilançolar
Şirket Adı

Sembol

Piyasa Değeri

Weibo Corp
WB
12 Milyar $
*Beklenti, hisse başı kar rakamını ifade etmektedir.

Tarih

Saati

Beklenti*

16.11.2018

Piyasa açılmadan önce

0.71

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

NATIONAL GRID (NGG)

21.1

1.5

8.3

658175

36 Milyar $

55.00-56.50

AL

63.00

53.00

BROOKFIELD INFRASTRUCTURE (BIP)

21.1

62.3

2.5

256498

16 Milyar $

39.30-40.70

AL

45.00

38.00

SPECTRA ENERGY PARTNERS (SEP)

21.1

25.0

1.5

787410

17 Milyar $

35.80-37.70

AL

42.00

33.00

*Hisse önerileri 13-19 Kasım tarih aralığına yönelik oluşturulmuştur. Hisselerin son durumuna ilişkin bilgilendirme günlük
olarak yapılacaktır.
NATIONAL GRID (NGG): Şirket, elektrik ve doğal gaz iletimi ve dağıtımı yapmaktadır. Şirket, İngiltere Elektrik ve Gaz
İletimi, ABD Düzenleme Sistemi ve Diğer Faaliyetler bölümleri aracılığıyla çalışır. Şirketin elektrik dağıtım şebekeleri ve
varlıkları 14,293 kilometre hattan oluşmaktadır. Şirket aynı zamanda New York, Long Island, Massachusetts ve Rhode
Island'da gaz dağıtım ağlarını işletmekle uğraşır. Şirket bu işletmelerinin yanı sıra emlak, sigortacılık ve ticari faaliyetlerde
de bulunmaktadır. Şirket 1990 yılında kurulmuştur ve merkezi Londra, İngiltere'de yer almaktadır.
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BROOKFIELD INFRASTRUCTURE (BIP): Şirket, kamu hizmetleri, ulaşım, enerji ve iletişim altyapısı işletmelerinde faaliyet
göstermektedir. Şirketin Kamu Hizmetleri bölümü Rio de Janeiro, Sao Paulo ve Minas Gerais eyaletlerinde yaklaşık 2,000
km doğal gaz taşıma boru hattı işletmektedir. Şirketin Enerji segmenti yaklaşık 15.000 km doğal gaz iletim hattı üzerinden
enerji taşımacılığı, dağıtım ve depolama hizmetleri sunmaktadır. İletişim Altyapısı bölümü, medya yayıncılığı ve telekom
sektörlerine hizmet ve altyapı sunmaktadır. Brookfield Altyapı Ortakları L.P., 2007 yılında kurulmuş olup, merkezi
Hamilton, Bermuda'da yer almaktadır. Şirket Brookfield Varlık Yönetimi A.Ş.'nin bir iştirakidir.
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SPECTRA ENERGY PARTNERS (SEP): Spectra Energy Partners, bir yatırım şirketi olarak faaliyet göstermektedir. Şirket,
boru hattı sistemleri ile doğal gazın taşınması ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yer altı tesislerinde doğal gazın
depolanması ile ilgilenmektedir. Şirket ayrıca, Meksika Körfezi boyunca ve Florida'ya doğru Pascagoula, Mississippi ve
Mobile, Alabama'dan uzanan yaklaşık 700 millik Gulfstream doğal gaz taşımacılık sistemine yüzde 24,5 oranında sahiptir.
Spectra Energy Partners, LP'nin genel ortağı olarak faaliyet göstermektedir. Şirketin merkezi Houston, Texas’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
İngiltere’de kabinede yer alan iki bakanın istifa etmesi sonrasında Euro varlıklarında kısmi değer kaybı meydana gelmişti.
Ancak tekrardan pozitif fiyatlama içerisine giren paritenin yeni güne 1,1350 seviyesi üzerinde başladığı görülüyor. Dün
İtalya Meclis Bütçe Komisyonu Başkanı Borghi’nin İtalya’nın Euro Bölgesi’nden ayrılma ihtimaline değinmesi ile İtalya’ya
yönelik endişelerin arttığını görüyoruz. Ayrıca bugün Euro Bölgesi enflasyon verisinin beklentilere paralel artış gösterdiği
görülmekte. Bugün ise ECB Başkanı Draghi’nin ekonomiye dair ılımlı açıklamaları takip edildi. Paritede özellikle 1,1430
direnç seviyesinin aşılması ile alım yönlü pozisyonların yoğunlaştığını görebiliriz. Paritenin yön değişimi açısından ise
1,1530 direncini takip ediyoruz. Olası bir kısa vadeli gevşeme ihtimalinde ise 1,13 seviyesi altı kapanışlar olumsuz
görünümün artmasına yol açabilir.
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AMERİKAN TİPİ HAM PETROL (WTI)
Dün ham petrol fiyatları yüzde 0,5 artarak 56,44 dolar seviyesine yükseldi. ABD haftalık ham petrol stoklarında 3 milyon
varil artış beklenirken, 10 milyon varilin üzerinde artış gerçekleşti. Ayrıca ham petrol üretim miktarı 100 bin varil artış
gösterdi. Bu veri sonrasında sınırlı geri çekilme hareketi içerisine giren emtiada OPEC Başkanı’nın gerektiği takdirde arz
kesintisine gidebileceklerini açıklaması ile düşüşlerin sınırlı kaldığını görüyoruz. Diğer taraftan dün Rusya Devlet Başkanı
Putin’in ham petrol fiyatlarının beklenen çizgide ilerlediğini açıklaması fiyatlamalar açısından olumlu algılandı. Ham
petrolde meydana gelen sınırlı yükseliş hareketinin 59,00 direnci ile desteklenmesi halinde emtiada yeni bir yükseliş
potansiyeli doğabilir. Bugün açıklanacak olan Baker Hughes sondaj kule sayıları da emtiada hareketliliğe yol açabilir. Aksi
senaryoda ham petrolün dip seviyesi olan 55,00 seviyesi altını test etmesi satışların hız kazanması açısından önemli.
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ALTIN
Dün İngiltere tarafında Brexit taslak anlaşmasının imzalanmasının akabinde istifa eden iki bakan sonrasında piyasalarda
bir miktar güvenli liman talebi arttı. Diğer taraftan İtalya Meclis Bütçe Komisyonu Başkanı Borghi’nin İtalya’nın Euro
Bölgesi’nden ayrılma ihtimaline değinmesi piyasalardaki tedirginliğin artması açısından önemliydi. Diğer taraftan ABD 10
yıllık tahvil faizleri yüzde 3,12 seviyesinde dengelenirken, Dolar endeksinde hafif satıcılı bir görünümün ağır bastığını
görüyoruz. Buradan hareketle tekrardan 1215 seviyesi üzerinde fiyatlanan değerli metalde kısa vadeli olarak 1220 direnci,
ardından ana direnç noktası olarak 1235 seviyesini takip ediyoruz. Özellikle bu seviye üzeri kapanışların gündeme gelmesi
durumunda Altın fiyatlarında yön değişimi meydana gelebilir. Değerli metalin ana destek noktası ise 1200 seviyesi olarak
ön plana çıkıyor.

GBPUSD
İngiltere’de istifa eden bakanların akabinde artan siyasi belirsizlik dün Sterlin varlıklarında yüzde 1,7’i aşan değer kaybına
neden oldu. Brexit’e yönelik taslak metnin kabine tarafından onaylanması sonrasında istifa eden bakanlar, anlaşmada yer
alan Kuzey İrlanda ile ilgili düzenlemenin, Birleşik Krallık'ın bütünlüğüne yönelik gerçek bir tehdit oluşturduğunu dile
getirdi. Bu açıklamalar sonrasında İngiltere Başbakanı Theresa May, Almanya Başbakanı Merkel ve Almanya Dışişleri
Bakanı tarafından Brexit’e yönelik yapılan yapıcı açıklamalar takip edildi. Ayrıca May, Brexit anlaşmasının nihai halini 25
Kasım’da parlamentoya sunacaklarını ve İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden Mart ayında ayrılacağını açıkladı. Bu gelişmeler
sonrasında 1,2730 seviyesine dek gerileyen GBPUSD paritesinde 1,2830 seviyesine varan toparlanma gerçekleşti.
Paritenin kalıcı yükseliş potansiyeli açısından psikolojik 1,30 direncini takip ediyoruz. Ancak kısa vadeli yukarı yönlü
ataklarda 1,2930 direnci yükselişlerin hız kazanması açısından belirleyici olabilir.
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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

İngiltere’de artan siyasi risklerin akabinde VIX Endeksi 20,40 seviyesi üzerindeki görünümünü koruyor.
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S&P500 SEKTÖR PERFORMANSLARI

EN ÇOK ARTAN-DÜŞEN HİSSELER

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ
16.11.2018

T

Yatırım Finansman Menkul Değerler
Meclis-i Mebusan Cad. 81 Fındıklı 34427 Beyoğlu/İstanbul
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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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