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ABD’deki Gelişmeler
 Korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının yaklaşık 1.770 kişi seviyesine ulaşması ile ABD piyasaları
karışık bir seyir içerisinde gün sonu kapanışı yaptı.
 S&P500 endeksi yüzde 0,2 artışla 3.380 seviyesine çıkarken, Nasdaq endeksi de yüzde 0,2 yükselişle 9.731 puan
seviyesine yükseldi. Dow Jones endeksi yüzde 0,1 düşüşle 29.398 seviyesine geriledi.
 S&P500 endeksi içerisinde emlak sektörü yüzde 1,1 oranında değer kazanarak adını ilk sıraya yazdırırken, kamu
hizmetleri sektörü yüzde 0,7
artışla günün iyi
performans gösteren sektörleri arasında yer aldı.
BUGÜNÜN
GÜNDEMİ
 Endeks içerisinde en fazla düşüş gösteren enerji sektörü ise eksi yüzde 0,8 ile göreceli zayıflığını sürdürüyor.
 ABD'de açıklanan verilere göre ise Ocak ayı sanayi üretimi yüzde 0,3 oranında azalarak, piyasa beklentisinin üzerinde
bir zayıflığa işaret etti. Rapordaki önemli ayrıntı ise üretimdeki zayıflığın büyük ölçüde Boeing'deki üretim
düşüşünden ve ısıtma talebini azaltan daha sıcak hava koşullarından kaynaklandığını belirtildi.
 Ocak ayı perakende satışlar ise mütevazi bir artışla yüzde 0,3 artarak piyasa beklentisine paralel seviyede gerçekleşti.
 Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi ise Şubat ayında 100,9 seviyesine yükselerek, piyasa beklentisini aştı.
 ABD Ulusal Ekonomik Konseyi Direktörü Larry Kudlow, Trump yönetiminin orta sınıf Amerikalılar için yüzde 10 vergi
indirimini değerlendirdiğini ve Kasım seçimlerinden önce önermek istediği paketin bir parçası olduğunu belirtti.
 ABD 10 yıllık tahvil faizleri 3 baz puan düşüşle yüzde 1,58 seviyesine geriledi.
 Dolar endeksi ise yüzde 0,1 yükselişle 99,12 seviyesini test etti.
 Bugün ABD’de Washington’ın doğum günü nedeniyle piyasalar tatil.
Hisse Senetleri Görünümü
 Nvidia ve Expedia Group beklentilerin üzerinde gelen finansal raporları sonrasında günü sırasıyla yüzde 7,0 ve 11,0
oranında artıda kapadı.
 Roku hisseleri ise olumlu finansal sonuçlarının ardından yüzde 8,7'ye kadar yükselse de şirket yüzde 6,3 ile daha sınırlı
bir artışla günü sonlandırdı.
 ABD'li elektrikli otomobil şirketi Tesla'nın Almanya'da kurmayı planladığı Gigafactory adlı fabrikasına dair hazırlıkların
Alman mahkemesi tarafından durdurulması sonrasında Tesla hisseleri günü yüzde 0,5 oranında ekside kapadı.
 ABD Savunma Bakanlığı, Amazon şirketinin açtığı dava üzerine, Microsoft'a verilen Müşterek Savunma Altyapısı
İnisiyatifi (JEDI) olarak bilinen ve bakanlığın gizli bilgilerinin de taşınacağı bulut projesini durdurma kararına tepki
gösterdi.
 General Motors Co, ABD ve Çin dışındaki piyasalardan çekileceğini, Avustralya ve Yeni Zelanda'da satış, tasarım ve
mühendislik faaliyetlerini kapatacağını açıklaması sonrasında yüzde 1,5 oranında değer kaybına uğradı. Şirket ayrıca
Holden markasını 2021 yılına kadar piyasadan çekeceğini duyurdu. Bu gelişme sonrasında Great Wall, General
Motors'un Tayland araç fabrikasını satın alacağını açıkladı.
 Marks & Spencer, İngiltere'deki iki büyük deposunu kapatarak 700 kişiyi işten çıkarmayı planladığını açıkladı.
Asya’daki Gelişmeler
 Japonya ekonomisi dördüncü çeyrekte yüzde 1,6 oranında daralma gösterdi.
 Japonya Sanayi Üretimi ise Aralık ayında yüzde 1,2 ile bir önceki ayın altında bir artışa işaret ederek ekonomiye dair
negatif katalizör üretti.
 Çin, orta vadeli kredi imkanı faiz oranını 10 baz puan düşürerek virüs salgınından dolayı ekonomiye olan desteğinin
süreceğine yönelik sinyal verdi.
 Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi, korona virüs salgını nedeniyle yıllık meclis
toplantılarının ertelenmesini görüşeceğini açıkladı.
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ABD Borsalarında Bugün Açıklanacak Bilançolar
Şirket Adı

Sembol

Piyasa Değeri

Tarih

Saati

Beklenti*

Melco Resorts&Entertainment

MLCO

10 Milyar $

17.02.2020

Piyasa açılmadan önce

0.27

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.

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.
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*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 Ocak ayı sanayi üretimi verisinin yüzde 0,3 düşüşle beklentilerin üzerinde bir azalışa işaret etmesi sonrasında Dolar
varlıkları üzerinde oluşan tansiyon parite tarafında hafif toparlanma hareketi yarattı. Böylece EURUSD paritesinde 1,0830
seviyesinden dönüş hareketi gündeme gelse de bu hareketin pek fazla güçlü olmadığını söylemek yanlış olmayacaktır.
Euro Bölgesi ekonomisi beklentilere paralel seviyede büyüme gerçekleştirirken, ABD perakende satışlar verisi de yüzde
0,3 artışla beklentileri karşıladı. Paritenin özellikle 1,0850 seviyesi üzerinde kapanış gerçekleştirerek yükselişlerini 1,09
direnci üzerine taşımasıyla yön değişimi hareketi içerisine girmesi beklenebilir. Aşağıda ise 1,0830 ana destek noktası
olma görevini koruyor.
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AMERİKAN TİPİ HAM PETROL (WTI): Ham petrol fiyatları yüzde 1,0 artışla 51,93 seviyesine yükseldi. OPEC ve OPEC dışı
ülkeler koalisyonunun yeni üretim kısıntılarını değerlendirmek üzere acil toplantı gerçekleştireceğinin açıklanması
sonrasında ham petrol fiyatlarında yükseliş eğilimi artış gösterdi. Korona virüsünün petrol talebini sınırlayacağı beklentisi
emtiada ani geri çekilme hareketi yaratmıştı. Kuveyt ile Suudi Arabistan'ın tarafsız bölgede petrol çıkarmaya başlayacağını
açıklaması da petrol arzı endişelerini tekrardan gündeme getirdi. Ancak fiyatların tekrardan 50,0 $ seviyesi üzerine
taşınmasıyla ham petrolde yükseliş eğiliminin artış gösterdiğini görüyoruz. Yukarı yönlü eğilimin devamında ise 52,50
direnci ile yükselişlerin hız kazandığını görebiliriz.
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ALTIN
Dünya genelini saran korona virüsü riskine karşın hala somut bir tedavi yöntemi elde edilemezken, ölen kişi sayısının gün
be gün artması ile güvenli limanlara olan talep korunmaya devam ediyor. Ayrıca ABD sanayi üretiminde meydana gelen
azalışın Dolar tarafını değer kaybına uğratmasıyla değerli metalin 1585 seviyesi üzerine tırmandığını görüyoruz. Ayrıca bir
diğer güvenli liman enstrümanı olan gümüş fiyatlarında da yükseliş potansiyelinin artış gösterdiği görülmekte. Diğer
taraftan ABD 10 yıllık tahvil faizleri de yüzde 1,60 seviyesinde kalarak zayıf görüntüsünü koruyor. Böylece değerli metalde
yeni bir alım potansiyelin 1590 direnci ile artarak 1600 seviyesine dek sürmesi beklenebilir. Ancak olası bir geri çekilme
potansiyelinde ise 1575 desteği altı kapanışlara dikkat etmekte fayda var.

GBPUSD
İngiltere Maliye Bakanı’nın istifa etmesi sonrasına ekonomiyi canlandırma adı altında hamlelerin sıklaştırılacağına ilişkin
oluşan beklenti ile Sterlin varlıkları değer kazanmıştı. Ayrıca haftanın son işlem gününde ABD’de açıklanan sanayi üretimi
verisi sonrasında Dolar varlıkları üzerinde hafif değer kaybı yaşadı. Böylece haftayı 1,30 seviyesi üzerinde tamamlayan
paritenin alıcılı görünümünü koruduğu görülüyor. 2020 yılına dek sürecek olan serbest ticaret müzakereleri
görüşmelerine ilişkin ise belirsizliklerin sürdüğü görülüyor. Bu gelişmelerin akabinde paritede 1,3250 direnci aşılmadan
kalıcı yükseliş potansiyelinden söz etmek zor görünüyor. Aşağıda ise ana destek seviyesi konumunda bulunan 1,2750
noktasının paritedeki yön değişimi açısından belirleyici olacağını 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 virüsüne ilişkin risk unsurlarının devam etmesi ile VIX endeksi 13,68 seviyesindekini seyrini koruyor.
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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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