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ABD’deki Gelişmeler
 Geçtiğimiz haftayı pozitif kapatan endekslerde S&P500 günlük yüzde 0,03, haftalık yüzde 1,2'lik bir kazanca imza attı.
 Dow Jones ve Nasdaq endeksi ise haftayı yüzde 0,9 ve yüzde 1,4'lük bir artışla bitirdi.
 ABD Başkanı Trump'ın Çin ile olan ticaret görüşmelerini yeniden canlandırma amaçlı son çabalarına rağmen Çin'e 200
milyar dolarlık yeni gümrük tarifelerinin uygulanmaya başlanması talimatını verdi. Söz konusu tarifenin 5 bin farklı
Çin ürününü kapsadığı görülmekte.
 Diğer bir gelişme ise ABD Başkanı Trump’ın ABD Savunma Bakanı’nı görevden alacağı iddiasıydı.
 ABD Sanayi Üretimi Ağustos ayında yüzde 0,4 artışla beklentilerin üzerinde geldi. Temmuz ayı artışı ise yukarı yönlü
yüzde 0,4’e revize edildi.
 ABD’de Ağustos ayı perakende satışlar yüzde 0,1 artarken, Temmuz ayı verisi yüzde 0,5'ten yüzde 0,7'ye revize edildi.
 Eylül ayında Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi, beklentilerin üzerinde 100,8'e yükseldi.
 Haftalık bazda yüzde 0,4 gerileyen Dolar endeksi 95,00 seviyesi altında hareketliliğini sürdürüyor. ABD 10 yıllık tahvil
faizi ise yüzde 2,96 seviyesinde fiyatlanıyor.
Hisse Senetleri Görünümü
 Adobe Systems açıkladığı finansal raporunda kar ve gelir beklentilerini aşarak günü yüzde 2,30 artıda kapattı.
 Dave & Buster, çeyreklik beklentilerini aşarak yüzde 7,9 artışla 13 ayın en yüksek seviyesine yükseldi. Şirket hisse
başına 0,15 dolar temettü vermeye başlayacak.
G10’daki Gelişmeler
 Euro Bölgesi tüketici fiyat endeksi aylıkta yüzde 0,2 yıllıkta ise yüzde 2,0 artış gösterdi.
 Londra Belediye Başkanı Sadık Han, Brexit’in ikinci bir referanduma sunulması gerektiği çağrısında bulundu.
 Fransa Merkez Bankası, yüzde 1,8 seviyesinde olan 2018 büyüme tahminini yüzde 1,6'ya düşürdü.
GOÜ’deki Gelişmeler
 Arjantin’in Uluslararası Para Fonu’ndan (IMF) alacağı 3 milyar dolarlık ödeme ertelendi. Bu gelişme Arjantin Pezosu
üzerinde değer kaybına neden olurken, gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde baskı oluşturdu.
Asya’daki Gelişmeler
 Bugün Japonya piyasaları ‘Yaşlılara Saygı Günü’ nedeniyle kapalı olacak.

BUGÜNÜN GÜNDEMİ
Para Birimi
USD

TSİ
15:30

Veri/Gelişme
New York Empire State İmalat Endeksi

Dönem
Eylül

Beklenti
23,00

Önceki
25,60

Değişim
Aylık

Önem
**

ABD Borsalarında Bugün Açıklanacak Bilançolar
Şirket Adı

Sembol

Piyasa Değeri

Oracle Corp
ORCL
194 Milyar $
FedEx Corp
FDX
67 Milyar $
*Beklenti, hisse başı kar rakamını ifade etmektedir.

Tarih

Saati

Beklenti*

17.09.2018
17.09.2018

Piyasa kapandıktan sonra
Piyasa kapandıktan sonra

0.69
3.82
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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

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

THE CHARLES SCHWAB CORP (SCHW)

21.1

26.0

4.0

5670203

69 Milyar $

51.00-51.70

AL

56.20

49.30

PHILLIPS 66 PARTNERS LP (PSXP)

21.1

16.9

2.8

293400

6 Milyar $

51.90-52.50

AL

54.92

51.30

*Hisse önerileri 10-17 Eylül tarih aralığına yönelik oluşturulmuştur. Hisselerin son durumuna yönelik bilgilendirme günlük
olarak yapılacaktır.
*Philips 66 Partners hissesi için “Zarar Kes” Seviyesi Çalışmıştır.
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. Şirket
31 Aralık 2017 itibariyle yaklaşık 9,4 milyon müşteriye elektrik enerjisi dağıtmıştır ve şirketin 318.018 kilometre dağıtım
hattı vardır. CPFL Energia S.A. 1998 yılında kurulmuştur ve merkezi Campinas, Brezilya’da bulunmaktadır.

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. 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.
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THE CHARLES SCHWAB CORP (SCHW): Charles Schwab Corporation, varlık yönetimi, menkul kıymetler, bankacılık, varlık
yönetimi, saklama ve finansal danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Şirket, Yatırımcı Hizmetleri ve Danışmanlık Hizmetleri
olmak üzere iki bölümde faaliyet göstermektedir. Şirket Amerika Birleşik Devletleri, Porto Riko Topluluğu, İngiltere, Hong
Kong, Singapur ve Avustralya'da bireylere ve kurumsal müşterilere hizmet vermektedir. Charles Schwab Corporation
1971'de kurulmuştur ve merkezi San Francisco, Kaliforniya'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.
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EURUSD
Geçtiğimiz hafta gerçekleşen Avrupa Merkez toplantısı sonrasında yükselişlerine hız kazandıran paritede 1,1720
seviyesine varan yükseliş gerçekleşmişti. Ancak Dolar varlıklarında meydana gelen toparlanma ile haftalık yüzde 0,7’lik
kayıp yaşayan paritenin yeni güne yaklaşık 1,1620 seviyesinde başladığı görülüyor. Bugün Ağustos ayı Euro Bölgesi
enflasyon verisinde meydana gelen artışın Euro varlıkları üzerindeki etkisinin sınırlı olduğunu görüyoruz. Dolar tarafı ise
bir miktar sakin olmakla beraber paritedeki toparlanma isteğini rahatlatıyor. Paritenin teknik görünümünde 1,1630
seviyesinin desteği ile yükselişlerin hız kazanması durumunda tekrardan 1,1700 ve 1,1730 direnç seviyeleri gündeme
gelebilir. Bu seviyelerin aşılması ile beraber paritede alım yönlü pozisyonlar yoğunlaşabilir. Aşağıda ise 1,1530 desteği geri
çekilmeler açısından ön plana çıkıyor.

AMERİKAN TİPİ HAM PETROL (WTI)
Geçtiğimiz haftaya oranla ham petrol fiyatları yaklaşık yüzde 4,0 oranında arttı. Ancak ABD’de gerçekleşen kasırganın
beklenen etkisinin bir miktar zayıf olması fiyatlamalar üzerinde aşağı yönlü baskı yarattı. Petrol sondaj kule sayısında
meydana gelen artışın fiyatlar üzerindeki olumsuz etkisi yakından hissedildi. Ancak İran’a uygulanacak olan ambargonun
ham petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketi desteklediğini söyleyebiliriz. Yeni haftaya 69,00 seviyesi üzerinde başlayan
ham petrolde 70,30 direncini ilk etapta takip ediyoruz. Bu seviyenin aşılması ile emtiada 71,50 direncine varan yükseliş
gündeme gelebilir. Ancak aksi senaryoda fiyatlamalarda oluşabilecek bir zayıflama hareketine bağlı olarak 67,40 desteği
göz önünde bulundurulabilir.
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ALTIN
Bir süredir 1190-1210 dar bant aralığı içerisinde fiyat hareketliliğini sürdüren Altın fiyatlarında kısa vadeli toparlanmaların
1212 direnci üzerinde kalıcılık sağlamakta başarılı olamadığını görüyoruz. ABD Başkanı Trump’ın Çin’i görüşmeye davet
etmesi sonrasında 200 milyar dolarlık vergi paketini yürürlüğe koyması piyasalardaki risk algısını arttırdı. Ancak bu
gelişmenin Altın fiyatları üzerindeki etkisinin sınırlı olduğu gözlemlenirken, değerli metalin yeni haftaya 1196 seviyesinden
başladığını görüyoruz. ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise yüzde 2,96 ile sınırlı yükseliş isteği içerisinde bulunuyor. Altın
fiyatlarının tekrardan 1210 seviyesi atakları içerisinde olması alım yönlü pozisyonların yoğunlaşmasına neden olabilir.
Ancak baskı unsurlarının artmasına bağlı olarak oluşabilecek bir geri çekilmede ise 1185-1175 destek bölgesini izliyoruz.
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USDCNY
Geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Trump’ın Çin ile tekrardan görüşme talebi piyasalarda olumlu algılanmıştı. Ancak bu karar
sonrasında Trump’ın Çin’e uygulanacak 200 milyar dolarlık ek vergi paketini yürürlüğe koyma talimatı verdiğini
görüyoruz. Aynı zamanda dün ABD yönetiminin tekrardan Çin’i müzakerelere davet ettiği görülmekte. Tüm bu
gelişmelerin Yuan para birimi üzerinde yarattığı değer kaybı paritenin tekrardan 6,87 seviyesi üzerinde fiyatlanmasına
yol açıyor. Paritenin bir süredir önem arz eden 6,90 hareket noktası yükselişlerin hız kazanması açısından öncelikli olarak
takip edilebilir. Bu seviyenin üzerinde ise 6,94 direncini öncelikli olarak izliyoruz. ABD-Çin ticaret görüşmelerinden
çıkabilecek bir olumlu gelişme ihtimalinde ise 6,82 paritenin ilk destek noktası olma görevini koruyor.

USDARS
Geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen Arjantin Merkez Bankası toplantısından beklenmedik bir faiz artırım kararı çıkmıştı. Bu
karar sonrasında Arjantin Pezosu’nda meydana gelen değer kayıplarının önüne geçilemedi. Finansal desteğe ihtiyacı olan
Arjantin ekonomisi IMF ile görüşme halinde olduğunu duyurdu. Ancak bugün itibariyle Arjantin’in IMF’den alacağı 3
milyarlık dolarlık ödemenin ertelendiğini görüyoruz. Dolar karşısından yıl boyunca yüzde 50’ye varan değer kaybı yaşayan
Arjantin Pezosu’nun bu gelişme ile beraber kayıplarını derinleştirerek devam ettiği görülüyor. Aynı zamanda bu kaybın
gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde de kırılganlığa yol açtığı görülmekte. Rekor seviyelere yönelik ataklarını
sürdüren paritenin yükselişlerini 39,94 seviyesine taşıdığı görülüyor. Paritenin 42,20 direnci alımların artarak devam
etmesine yol açabilir. Olası bir geri çekilmeye bağlı olarak ise 36,75 desteğini öncelikli olarak takip ediyoruz.
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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’nin Çin’e uygulayacağı 200 milyar dolarlık ek vergi paketini yürürlüğe koyması ile endeks 12,72 seviyesine yükseldi.
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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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