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ABD’deki Gelişmeler
 Pazartesi günü endeksler mütevazı bir artış göstererek teknoloji hisselerinin desteği ile günü pozitif bölgede
tamamladı.
 S&P500 endeksi yüzde 0,1'lik bir artış gösterdi ve seansın en düşük seviyesinde günü kapattı.
 Dow Jones endüstri endeksi yüzde 0,1 oranında değer kazanırken, teknoloji ağırlıklı Nasdaq endeksinde kazançlar
yüzde 0,6 seviyesine ulaştı.
 Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) iki gün süren politika toplantısı sonrasında Çarşamba günü akşamı faiz kararını
açıklayacak. Piyasalarda herhangi bir faiz indirim beklentisi bulunmuyor ancak yüzde 80 faiz indirim ihtimali
barındıran Temmuz ayı toplantısına dair verilebilecek mesajlar takip edilecek. Faiz indirim beklentisinin S&P500, Dow
ve Nasdaq endeksi üzerinde olumlu etkisi hissedilmeye devam ediyor.
 ABD-Çin ticaret cephesinde G-20 zirvesinde görüşme gerçekleşip gerçekleşmeyeceği hala belirsizliğini korurken,
yatırımcıların Fed beklentileri ile piyasayı desteklediği söylenebilir.
 S&P500 endeksi içerisinde sektörler karışık bir görünüm sergilerken, iletişim hizmetleri sektörü yüzde 1,1 ile en çok
değer kazanan sektörler arasında yer aldı. İletişim sektöründeki bu primlenme ise Facebook ve Netflix hisselerinde
meydana gelen yükselişten kaynaklandı.
 Emlak sektörü yüzde 1,1 oranında değer kazanırken, enerji sektöründe yükselişler yüzde 0,9 seviyesine ulaştı.
 Ancak finansal ve temel maddeler sektörü yüzde 0,9 eksi ile endeks içerisinde negatif ayrıştı.
 ABD 10 yıllık tahvil faizleri bir baz puan azalarak yüzde 2,09 seviyesine düştü.
 Dolar endeksi ise 97,57 ile günü yatay bölgede bitirdi.
 Haziran ayı New York Empire State İmalat Endeksi, bir önceki aya göre 17,8’den eksi 8,6 seviyesine düştü. 26 puanlık
bu rekor düşüş ekonomiye ilişkin tedirginliği arttırdı.
Hisse Senetleri Görünümü
 Facebook, yeni kripto para birimini piyasaya süreceğini duyurması sonrasında günü yüzde 4,24 seviyesinde artıda
kapattı. Kripto para birimi projesinin şirkette yeni büyüme fırsatları sağlayacağına ilişkin oluşan spekülasyon hisse
performansının artmasına neden oldu.
 Piper Jaffray analisti Michael Olson'ın Netflix’in ABD’deki abone sayısını arttıracağını açıklaması sonrasında ani bir
yükseliş yaşadı. Günü yüzde 3,2 artıda bitiren şirketin gelecek ay ikinci çeyrek sonuçlarını açıklaması bekleniyor.
 Array Biopharma, ilaç üreticisi Pfizer’ın kendisini 10,64 milyar dolar veya hisse başına 48 dolara alacağını
açıklamasının ardından şirket hissesi yüzde 57 oranında artış yakaladı.
 Sotheby’s hisseleri Avrupalı sanat koleksiyoneri Patrick Drahi'in Sotheby's müzayede evini satın almayı planladığını
açıklaması sonrasında yüzde 58,6 oranında değer kazandı. Drahi, hissedarlara hisse başına 57 dolar ya da 3,7 milyar
dolar ödeyeceğini açıkladı. Anlaşma onaylandığı takdirde, Sotheby’s halka açık bir şirket olarak 31 yıl sonra özel şirket
konumuna tekrar dönecek.
G10’daki Gelişmeler
 İfo tarafından Almanya ekonomisi büyüme beklentileri 2020 yılı için aşağı yönlü revize edildi.
 ECB Başkanı Draghi gerçekleştirmiş olduğu açıklamasında daha fazla faiz indiriminin ECB araç setinde yer aldığını
açıklaması sonrasında Euro varlıkları üzerinde ani değer kaybı gerçekleşti. ABD Başkanı Trump, ECB Başkanı Draghi’nin
açıklamalarının Avrupa’nın ABD ile rekabet etmesini adil olmayan bir şekilde kola hale getirdiğine dikkat çekti.
 Euro Bölgesi ZEW endeksi Haziran ayında eksi 20,2 daralma ile ekonomiye dair negatif katalizör üretti. Almanya’da
ise bu rakam eksi 21,1 ile tahminlerin oldukça altında gerçekleşti.
 Euro Bölgesi tüketici fiyat endeksi Mayıs ayında yüzde 0,1 ile beklentilerin altında artış gösterdi.
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BUGÜNÜN GÜNDEMİ
Para Birimi
USD
USD
GBP

TSİ
15:30
15:30
17:00

Veri/Gelişme
ABD İnşaat İzinleri
ABD Konut Başlangıçları
BOE Başkanı Carney’in Konuşması

Dönem

Mayıs
Mayıs

Beklenti
1,296M
1,239M

Önceki
1,290M
1,235M

Değişim

Aylık
Aylık

Önem
**
**

HAFTALIK HİSSE ÖNERİLERİ
Finansal Enstrüman

Ortalama F/K

F/K

CHENIERE ENERGY, INC. (LNG)

17.1

65.5

THE INTERPUBLIC GROUP OF C. (IPG)

17.1

13.7

CBS CORPORATION (CBS)

17.1

6.1

P/DD

Ortalama
Piyasa Değeri Alım Fiyat Aralığı Öneri Kar-Al Zarar-Kes
İşlem Hacmi
1741901

16 Milyar $

65.00-67.00

AL

82.00

60.00

3.7

3467231

8 Milyar $

21.70-22.38

AL

27.00

20.00

4.2

1337613

18 Milyar $

48.00-50.00

AL

67.50

42.75

*Hisse önerileri 18-24 Haziran tarih aralığına yönelik oluşturulmuştur. Hisselerin son durumuna ilişkin bilgilendirme günlük
olarak yapılacaktır.
CHENIERE ENERGY, INC. (LNG): Bir enerji şirketi olan Cheniere Energy, Inc., ABD'deki sıvılaştırılmış doğal gaz işi ile
uğraşmaktadır. Şirket, Cameron Parish, Louisiana’daki Sabine Pass LNG terminalinin sahibi ve işletmecisidir. Şirket ayrıca,
Sabine Pass LNG terminalini çeşitli eyaletlerarası boru hatlarıyla birbirine bağlayan 94 mil uzunluğundaki bir boru hattı
olan Creole Trail hattına sahiptir. Cheniere Energy, Inc., 1983 yılında kurulmuştur ve Houston, Teksas merkezlidir.
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THE INTERPUBLIC GROUP OF C. (IPG): Interpublic Şirketler Grubu, dünya çapında reklam ve pazarlama hizmetleri
vermektedir. Şirket reklamcılık, dijital pazarlama, iletişim, planlama, satın alma, halkla ilişkiler ve özel iletişim disiplinleri
kapsamında faaliyet göstermektedir. Şirket ayrıca toplantı ve etkinlik prodüksiyonu kapsamında kurumsal ve marka
kimliği açısından stratejik pazarlama danışmanlığı gibi çeşitli hizmetler de sunmaktadır. McCann Worldgroup, Foote, Cone
& Belding, IPG Mediabrands, Carmichael Lynch, Deutsch, Hill Holliday ve The Martin Agency, Foote ve MullenLowe Group
gibi çeşitli markalar altında hizmet vermektedir. Şirket daha önce Ocak 1961'de McCann-Erickson Incorporated olarak
bilinirken, ismini The Interpublic Şirketler Grubu Şirketi, Inc olarak değiştirmiştir. The Interpublic Şirketler Grubu, 1902
yılında kurulmuştur ve merkezi New York’ta yer almaktadır.

CBS CORPORATION (CBS): CBS Corporation, dünya çapında bir kitle iletişim şirketi olarak faaliyet göstermektedir. Şirket
haber, spor, eğlence programları, diziler dahil olmak üzere birçok programlama üzerinde içerik sağlamaktadır. Şirket
ayrıca sinema filmleri, belgeseller, boks ve diğer sporlarla ilgili programlama ve özel etkinlikler gibi bir abonelik programı
hizmetleri sunmaktadır. Şirketin yerel medyasında 29 yayın yapan televizyon istasyonu vardır ve şirket televizyon
istasyonlarından gelen içerik de dahil olmak üzere yerel internet sitelerini işletmektedir. Şirket 1986 yılında kurulmuştur
ve merkezi New York’ta 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
Bugün Euro Bölgesi ZEW endeksi eksi 20,2 ile beklentilerin oldukça altında gelirken, Euro Bölgesi’nin lokomotif ülkesi olan
Almanya’da ZEW endeksi eksi 21,1 ile ekonomiye ilişkin olumsuz algıyı güçlendirdi. Euro Bölgesi tüketici fiyat endeksi ise
bir önceki aya oranla ivme kaybederek yüzde 0,1 artışla tahminlerin altında geldi. Almanya ekonomisine ilişkin büyüme
beklentilerinin İfo tarafından düşürülmesi ile Euro varlıkları üzerindeki değer kaybı derinleşti. ECB Başkanı Draghi’nin daha
fazla faiz indiriminin ECB planları içerisinde yer aldığını açıklaması ile EURUSD paritesinde 1,1180 seviyesine varan oranda
düşüş gerçekleşti. Diğer taraftan Dolar varlıkları günü yatay bölgede bitirirken, FOMC toplantısı öncesinde Temmuz ayına
ilişkin faiz indirim beklentilerinin korunmaya devam ettiğini görüyoruz. Tüm bu bilgiler ışığında 1,1180 seviyesine varan
oranda düşüş gerçekleştiren paritede geri çekilmeleri 1,1170 seviyesi çerçevesince izliyoruz. Paritenin toparlanma çabası
içerisine girmesi halinde ise öncelikli olarak 1,12 direncini aşması gerekiyor.
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AMERİKAN TİPİ HAM PETROL (WTI): Dün ham petrol fiyatları yüzde 1,5 düşüşle 51,76 dolar seviyesine geriledi.
Piyasalarda artan küresel büyüme endişeleri emtia üzerinde aşağı yönlü eğilimi arttırırken, Suudi Arabistan Enerji
Bakanı’nın, global petrol talebinin 100 milyon varili aşacağını açıklaması sonrasında ham petrol fiyatlarında hareketlilik
arttı. Ancak bugün Suudi Arabistan’ın Haziran ayında petrol üretimini daha fazla azaltacağını duyurması sonrasında ham
petrolde tekrardan toparlanma hareketinin doğduğu görülüyor. Toparlanmaların 52,50 direnci üzerine taşınması
durumunda yükselişlerin 54,30 direncini hedeflediğini görebiliriz. Diğer taraftan emtianın ana destek noktasının 50,50
olduğunu belirtelim.
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ALTIN
ABD New York Empire State İmalat Endeksi’nin beklentinin oldukça altında kalması ile Dolar varlıklarındaki yukarı yönlü
hareketin baskılanması Altın fiyatlarındaki yukarı yönlü eğilimi arttırdı. Bir yandan Fed’e ilişkin faiz indirim beklentileri
güçlenirken, G-20 zirvesinde ABD-Çin görüşmesinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği belirsizliği piyasalardaki güvenli liman
talebinin korunmasına yol açıyor. Diğer taraftan Almanya büyüme beklentisinin düşürülmesi ve ECB Başkanı Draghi’nin
faiz indirim sinyalleri içeren konuşması sonrasında piyasalarda risk iştahının baskılandığını görüyoruz. Bu bilgi ışığında
1350 seviyesine yönelik ataklar içerisinde yer alan Altın’da yükselişleri 1365-1375 direnç seviyeleri çerçevesince takip
ediyoruz.

GBPUSD
İngiliz milletvekili John Glen bugün gerçekleştirmiş olduğu açıklamasında İngiltere’nin mali rekabetini sürdürmesi için
elinde geleni yapması gerektiği konusunda uyarması dikkat çekti. Ayrıca Brexit kaynaklı bu gücün yitirilmesini trajedi
olarak nitelendiren Glen’in açıklamaları sonrasında paritede aşağı yönlü eğilim artış gösterdi. Diğer taraftan İngiltere
tarafında ABD-Çin görüşmelerinin anlaşma ile sonuçlanacağına ilişkin beklentilerin paylaşılması önemliydi. Bir diğer
tarafta yatay fiyatlama içerisinde yer alan Dolar varlıklarında FOMC toplantısında yapılacak olan açıklamaların seyri kritik
önem taşıyor. Bu gelişmelerin akabinde 1,25 desteği üzerinde fiyatlamalarını sürdüren paritede bu seviye altı kapanışlar
düşüşlerin derinlik kazanmasına yol açabilir. Olası bir toparlanma hareketini ise 1,2650 direnci çerçevesinde izliyoruz.
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FED’İN FAİZ DEĞİŞTİRME OLASILIĞI

Fed’in 5-6 Haziran toplantısında faiz indirim ihtimali yüzde 26,1 seviyesine yükselirken, 30-31 Temmuz FOMC toplantısına
ilişkin faiz indirim ihtimali yüzde 83,7 seviyesinde yer alıyor.
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GELİŞEN ÜLKE PARA BİRİMLERİNİN DOLAR’A KARŞI PERFORMANSI

VIX ENDEKSİ

VIX Endeksi, teknoloji hisseleri öncülüğünde piyasalarda risk iştahının artması ile 15,11 seviyesine geriledi.
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S&P500 SEKTÖR PERFORMANSLARI

EN ÇOK ARTAN-DÜŞEN HİSSELER
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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
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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
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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
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