YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ
T

17.12.2019

ABD’deki Gelişmeler
 ABD ve Çin’in ilk aşama anlaşması üzerine uzlaşmaya varması ve Çin’den gelen pozitif makroekonomik veriler
haftanın ilk işlem gününde piyasaların yükseliş eğilimini arttırmasına yol açtı.
 S&P500 endeksinde kazançlar yüzde 0,7 seviyesine ulaşırken, Nasdaq endeksi yüzde 0,9 ve Dow Jones endeksi yüzde
0,4 ile günü oldukça pozitif bölgede tamamladı.
 Ticaret anlaşması imzalanmamış olsa da piyasalarda verilen ilk tepki ekonomik görünümde azalan belirsizlik ve artan
iyimserlikle oldukça pozitif oldu.
 S&P500 içerisinde enerji sektörü yüzde 1,4 oranında değer kazanırken, kamu hizmetleri yüzde 1,3 ve sağlık sektörü
yüzde 1,1 ile günün en çok değer kazanan sektörleri olarak yer aldı. Piyasa aynı zamanda Apple hisselerinin değer
kazancını arttırmasından destek bulurken, Boeing hisselerinin zayıflığı nedeniyle sanayi sektörü ise eksi yüzde 0,03
ile zayıf bir görünüm sergiledi.
 ABD 2 yıllık tahvil faizleri üç baz puan artarak yüzde 1,53'e ve ABD 10 yıllık tahvil faizleri yedi baz puan artarak yüzde
1,89 seviyesine yükseldi.
 Dolar endeksi ise yüzde 0,1 düşüşle 97,05 seviyesine geriledi.
 New York Empire State İmalat Endeksi bir önceki ayda 2,9 iken, Aralık ayında 3,5 seviyesine yükseldi. Ancak bu veri
beklentilerin bir miktar altında geldi.
 ABD’de Aralık ayı İmalat PMI rakamı 52,5 ile bir miktar zayıflık gösterirken, Hizmet PMI rakamı 52,2 ile bir önceki ay
verisine oranla yukarı yönlü ivmelenme kaydetti.
Hisse Senetleri Görünümü
 15 Aralık tarihinde uygulanması beklenen ek gümrük tarifelerinin ilk aşama anlaşmasında uzlaşmaya varılmasını
takiben askıya alınması ile Apple hisselerinde yüzde 1,7 oranında değer kazanımı meydana geldi.
 Wall Street Journal'dan gelen raporları takiben Boeing hisselerinin 737 MAX için üretimin durdurulması veya
azaltılması gerektiğine ilişkin oluşan haber akışı Boeing hisseleri üzerinde yüzde 4,3’lük bir oranda zayıflık yarattı.
 E-ticaret devi Amazon'un Prime gönderileri için FedEx Ground’ı kullanmasını yasakladığı bildirildi. Bu gelişme FedEx
hisselerini yaklaşık yüzde 1 oranında değer kaybına uğrattı.
 Birleşme ve Satın alma haberlerine bakacak olursak, DuPont, International Flavors ile gıda ve beslenme bölümünü
45,4 milyar dolarlık bir anlaşma ile birleştirmeyi kabul etti. Anlaşmayla DuPont’un biriminin değeri 26,2 milyar dolara
yükselmesi bekleniyor. Bu gelişme sonrasında DuPont hisselerinde yüzde 0,1 oranında değer kazancı yaratırken,
International Flavors hisselerinde yüzde 10’u aşan oranda değer kaybına neden oldu.
 WPX Enerji, Felix Energy'yi 2,5 milyar dolara satın almayı kabul ettiğini açıkladı. Bu satın alma haberi sonrasında WPX
Energy hisselerinde kazançlar yüzde 9’u aştı.
G10’daki Gelişmeler
 İngiltere’de Ekim ayı işsizlik oranı yüzde 3,8 ile bir önceki aya oranla azalış gösterdi.
 Brexit anlaşmasının ise Cuma günü hükümet tarafından İngiliz Parlamentosu'na sunulması bekleniyor.
 Euro Bölgesi Dış Ticaret Dengesi ise Ekim ayında 28 Milyar Euro ile beklentilerin oldukça üzerinde artış gösterdi.
Asya’daki Gelişmeler
 Çin’in Kasım ayında beklenenden daha hızlı büyüyen sanayi üretimi ve perakende satış rakamları piyasalardaki
ekonomik görünüme olumlu yönde katkıda bulundu.
 Böylece Asya borsaları yeni haftada 2018 yılından bu yana en yüksek seviyesine tırmandı.
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BUGÜNÜN GÜNDEMİ
Para Birimi
USD
USD
USD

TSİ
16:30
16:30
17:15

Veri/Gelişme
ABD İnşaat İzinleri
Konut Başlangıçları
ABD Sanayi Üretimi

Dönem

Kasım
Kasım
Kasım

Beklenti
1,410M
1,345M
0,8%

Önceki
1,461M
1,314M
-0,8%

Değişim

Aylık
Aylık
Aylık

Önem
**
**
**

ABD Borsalarında Bugün Açıklanacak Bilançolar
Şirket Adı

Sembol

Piyasa Değeri

Tarih

Saati

Beklenti*

Cintas Corp
FedEx Corp

CTAS
FDX

27 Milyar $
43 Milyar $

17.12.2019
17.12.2019

Piyasa kapandıktan sonra
Piyasa kapandıktan sonra

2.03
2.78

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

LOEWS CORPORATION (L)

17.1

28.0

0.8

916606

15 Milyar $

49.00-51.00

AL

62.00

46.00

OGE ENERGY CORP. (OGE)

17.1

19.0

2.0

1147915

8 Milyar $

42.00-43.30

AL

50.00

40.00

CSX CORPORATION (CSX)

17.1

16.8

4.6

4566444

55 Milyar $

68.50-72.00

AL

85.00

65.00

*Hisse önerileri 11 – 17 Aralık tarih aralığına yönelik oluşturulmuştur. Hisselerin son durumuna ilişkin bilgilendirme günlük
olarak yapılacaktır.
LOEWS CORPORATION (L): Loews Corporation, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve uluslararası alanda ticari mülkiyet ve
kaza sigortası üzerine faaliyet göstermektedir. Şirket, yönetim, mesleki sorumluluk sigortası teminatları ve ürünleri gibi
özel sigorta ürünleri sunar. Şirketin buna ek olarak, 4 matkap ve 13 yarı römork kuleden oluşan 17 deniz sondaj kulesi
filosuyla sözleşmeli sondaj hizmetleri de sunmaktadır. Ayrıca şirket doğal gaz ve doğal gaz sıvılarının (NGL'ler) taşınması
ve depolanması gibi faaliyetleri de üstlenir. Şirket yaklaşık 13,805 mil doğal gaz boru hattına sahiptir. Ek olarak, Amerika
Birleşik Devletleri ve Kanada'da 24 otel zincirini işletmektedir. Şirket 1969 yılında kurulmuştur ve merkezi New York’ta
bulunmaktadır.
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OGE ENERGY CORP. (OGE): OGE Energy Corp., öncelikle Güney Amerika Birleşik Devletleri'nde elektrik ve doğal gaz için
fiziksel teslimat ve ilgili hizmetler sağlayan enerji hizmetleri sağlayıcısı olarak faaliyet göstermektedir. Şirket doğal gazın
toplanması, işlenmesi, taşınması ve depolanmasının yanı sıra ham petrol toplama hizmetlerinin sağlanması ve elektrik
santrali hizmetleri sunmaktadır. Şirket 1902 yılında kurulmuştur ve merkezi Oklahoma şehrinde yer almaktadır.
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CSX CORPORATION (CSX): CSX Corporation, bağlı ortaklıkları ile birlikte demiryolu tabanlı yük taşımacılığı hizmetleri
sunmaktadır. Şirket, demiryolu hizmetlerinin yanı sıra intermodal konteyner ve römork taşımacılığı hizmeti de sunar.
Şirket otomotiv, tarım ve gıda ürünleri, mineraller, gübreler, orman ürünleri, metalleri, elektrik üreten enerji santralleri,
çelik üreticileri ve endüstriyel tesisler için kömür, kok ve demir cevheri temini sağlar. Ayrıca şirket, Amerika Birleşik
Devletleri'nin doğusundaki konteynerlerde üretilen tüketim mallarını taşıyan yaklaşık 30 terminal ağıyla intermodal
taşımacılık hizmetleri sunmaktadır. Şirket, Mississippi Nehri, Columbia Bölgesi ve Kanada Ontario ve Quebec eyaletlerinin
23 eyaletinde ve ayrıca yaklaşık 3.900 lokomotif sahibinin kiraladığı 20.500 güzergah mili demiryolu ağı işletmektedir. CSX
Corporation, 1978 yılında kurulmuştur ve Jacksonville, Florida merkezlidir.

*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
Dün ABD tarafında açıklanan İmalat PMI rakamı 52,5 ile bir önceki aya oranla hafif ivme kaydederken, Hizmet PMI rakamı
52,2 ile beklentileri aştı. New York Empire State İmalat Endeksi ise Aralık ayında 3,50 ile bir önceki aya oranla artış
kaydetse de beklentilerin altında kaldı. Bu veri sonrasında Dolar varlıklarında hafif değer kaybı oluşsa da fiyatlamaların
pek kalıcı olduğunu göremedik. Günü güçlü geçiren Euro varlıkları kaynaklı 1,1140 seviyesinde geçiren paritenin yeni güne
yaklaşık 1,1160 seviyesinde başladığı görülüyor. İngiltere bazlı gelişmeler Euro tarafını pozitif yönde etkilerken, Euro
Bölgesi İmalat görünümünün paritedeki genel yön eğilimini değiştirecek güçte yer almadığını görüyoruz. EURUSD
paritesinin 200 günlük üssel hareketli ortalama seviyesi olan 1,1164 direncini aşması halinde yukarı yönlü hareketlerine
hız kazandırması beklenebilir. Bu seviye üzerinde ise majör direnç noktası olarak 1,12 seviyesini takip ediyoruz.
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AMERİKAN TİPİ HAM PETROL (WTI): Ham petrol fiyatları dün yüzde 0,2 oranında artarak 60,21 dolar seviyesine yükseldi.
ABD ve Çin arasında anlaşma imzalanmamış olsa dahi ikili arasında uzlaşmaya varılmış olan ilk aşama anlaşması sonrasında
piyasalarda azalan küresel büyüme endişeleri ham petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü eğilimi arttırdı. Özellikle fiyatların
60,00 dolar seviyesi üzerini test etmiş olmasının da emtia fiyatlarında yükseliş eğilimini desteklediği söylenebilir.
Venezuela’da artan petrol üretimi fiyatları bir miktar baskılasa da emtianın genel yön eğilimini koruduğu görülüyor. Bugün
ve yarın açıklanacak olan stok verileri ham petrol fiyatlarında hareketliliğe yol açabilir. Özellikle 62,00 direncinin aşılması
ile ham petrolde 64,00 dolar seviyesine varan oranda yükseliş hareketi oluşabilir.
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ALTIN
Yeni haftaya zayıf Dolar ve ABD 10 yıllık tahvil faizi ile pozitif başlayan Altın fiyatlarında piyasalarda artan risk iştahı bir
miktar baskılayıcı unsur olarak yer aldı. ABD ve Çin ilk aşama anlaşması üzerine anlaştıklarının duyurulması ile endeksler
günü pozitif bölgede tamamlarken, ikinci aşama anlaşması üzerinde çalışmaların başlayacağına işaret eden ABD Başkanı
Trump’ın taahhütü üzerine piyasalardaki iyimserlik arttı. Ancak Çin tarafının bir miktar sessizliğini barındırması ve
Goldman Sachs’ın anlaşma maddelerinin piyasaları tatmin etmediğine dikkat çekmesi sonrasında Altın fiyatlarındaki baskı
unsurlarının azaldığını gördük. Dün ABD tarafında açıklanan İmalat PMI rakamının ise 52,5 beklentilerin altında kalırken,
Hizmet PMI rakamında meydana gelen artış Dolar tarafını rahatlattı. Tüm bu gelişmelerin akabinde 50 günlük üssel
hareketli ortalama seviyesi üzerine tırmanan değerli metalin 1480 ve 1495 direnç seviyeleri ile arttırması beklenebilir.

GBPUSD
İngiltere’de devam eden seçim fiyatlaması Sterlin tarafına kayda değer oranda değer kazandırırken, dün İngiltere İmalat
PMI rakamı yedi yılın en düşük seviyesine gerilemesi ile parite yükselişleri üzerinde baskılayıcı unsur oluşturdu. Böylece
paritede 1,3250 seviyesine dek aşağı yönlü hareket oluştu. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, halkı "iyileşmenin
başlamasına izin vermeye" çağırırken, hükümetin geçen haftaki seçim zaferini destekleyen İngiltere'nin orta bölgelerine
ve kuzeyine milyarlarca Sterlin değerinde yatırım yapmayı planladığını açıkladı. Ayrıca Brexit Anlaşması'nın onay sürecinin
Parlamento'da Cuma günü başlaması bekleniyor. Tüm bu gelişmeler olumlu algılanırken, ABD tarafında ise İmalat tarafı
zayıflık gösterirken, Hizmet PMI rakamı beklentileri karşıladığı görülüyor. Kısa vadeli geri çekilme hareketi içerisinde olan
paritede 1,31 desteği altı kapanışların fiyatların 1,30 desteği altını test etmesine yol açabilir.
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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 ve Çin arasında sağlanan uzlaşmanın yarattığı iyimserlik ile VIX endeksi 12,21 seviyesine geriledi.
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S&P500 SEKTÖR PERFORMANSLARI

EN ÇOK ARTAN-DÜŞEN HİSSELER
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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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