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ABD’deki Gelişmeler
 Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine yönelik gerçekleşen saldırı sonrasında petrol üretiminin kısa sürede telafi
edileceğinin açıklanması sonrasında piyasalardaki jeopolitik riskler bir miktar zayıfladı.
 Fed’in faiz kararı öncesinde endekslerin günü pozitif bölgede kapattığını görüyoruz. Bugün gerçekleşecek olan Fed
kararına ilişkin merkez bankasının federal faiz oranını 25 baz puan düşürmesi bekleniyor.
 S&P500 endeksi yüzde 0,3 oranında değer kazanımı elde ederken, Dow Jones endeksinde kazançlar yüzde 0,1
seviyesine ulaştı. Nasdaq endeksi ise yüzde 0,4’lük bir oranda artış sağladı.
 Diğer taraftan Fed, politika gösterge faizini yukarı iten şirketler ve tüketiciler için borçlanma maliyetlerini yükseltme
tehdidi taşıyan kısa vadeli faizlerdeki sert yükselişi durdurmak amacıyla piyasaya 75 milyar dolar enjekte etti. Gecelik
para piyasalarındaki işlemler yüzde 2,00-2,25 hedef aralığının üst sınırına ulaştı. Fed’in ayrıca Çarşamba günü bir kez
daha 75 milyar dolar harcayabileceği belirtildi. Ancak bu gelişme piyasalar tarafında önemli bir finansal kriz olarak
algılanmadı.
 S&P500 içerisinde dokuz sektör günü pozitif bölgede bitirirken, emlak sektörü yüzde 1,4’lük bir artışla lider sektör
konumunda yer aldı. Bu yükselişi kamu hizmetleri yüzde 0,9 ve temel madde sektörü yüzde 0,7 artışla takip etti.
 Enerji sektöründe kayıplar yüzde 1,5 seviyesine ulaşırken, sanayi sektöründe yaşanan yüzde 0,04’lük kayıp ile bu iki
sektör günün tek değer kaybeden sektörleri olarak yer aldı.
 ABD’de sanayi üretimi Temmuz ayında yüzde 0,1 daralma ile yukarı yönlü revize edilirken, veri Ağustos ayında yüzde
0,6 oranında bir artış yakaladı.
 ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 1,81 seviyesinde yer alırken, Dolar endeksi yüzde 0,4 düşüşle 98,22’e geriledi.
Hisse Senetleri Görünümü
 Nordstrom, Suudi Arabistan'daki dünyanın en büyük petrol işleme tesisi saldırılarına bağlı olarak artan gaz fiyatlarının
olası etkileri nedeniyle günü yüzde 9,8 oranında değer kaybı ile sonlandırdı.
 Teknoloji devi Apple, iPhone, Apple Watch ve iPad'lerin camları üzerinde çalışan bir tedarikçi olan Corning'e 250
milyon dolar tutarında yatırım yapacağını duyurdu. Ancak özel cam üreticisi Corning Inc., TV setlerinde ve optik
iletişim kablolarında bulunan malzemeler için satış ve hacim beklentilerini düşürmesi sonrasında günü yüzde 6,1
oranında ekside kapadı.
 Kraft Heinz, 3G Capital'in şirketteki hisselerinin yüzde 9,3'ünü satmasının ardından yüzde 4,2 oranında değer kaybetti.
G10’daki Gelişmeler
 İngiltere Ağustos ayı enflasyon verisi yüzde 0,4 ile beklentilerin altında artış gösterdi.
 Euro Bölgesi tüketici fiyat endeksi ise Ağustos ayında yüzde 0,1 artışla tahminleri karşılayamadı.
 İngiltere'de Başbakan Johnson'ın parlamentoyu 5 hafta süreyle tatil etme kararı, üst mahkemede görülmeye
başlandı.
Emtia Haberleri
 Saudi Aramco, saldırıların yarattığı endişeye rağmen halka arz planlamasını sürdürdüğünü açıkladı. Suudi Arabistan’ın
petrol üretiminde yaşanan azalışı kısa sürede telafi edeceklerini duyurmasının ardından ham petrol fiyatlarında
kazançların yerini geri çekilme aldı.
Asya’daki Gelişmeler
 Japonya’da ihracatlar eksi yüzde 8,2 ile beklentilerin altında azalış gösterirken, ithalat rakamının yüzde 12,0 ile
beklentilerin oldukça üzerinde daralma gösterdiği görülüyor.
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BUGÜNÜN GÜNDEMİ
Para Birimi
USD
USD

TSİ
15:30
15:30

Veri/Gelişme
İnşaat İzinleri
Konut Başlangıçları

Dönem

Ağustos
Ağustos

Beklenti
1,310M
1,250M

Önceki
1,317M
1,191M

Değişim

Aylık
Aylık

Önem
***
**

ABD Borsalarında Bugün Açıklanacak Bilançolar
Şirket Adı

Sembol

Piyasa Değeri

Tarih

Saati

Beklenti*

General Mills Inc

GIS

32 Milyar $

18.09.2019

-

0.77

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

GLAXOSMITHKLINE PLC (GSK)

17.1

40.9

16.9

2313525

100 Milyar $

40.20-41.00

AL

46.00

38.75

JBG SMITH PROPERTIES (JBGS)

17.1

119.4

1.5

496403

5 Milyar $

38.50-39.50

AL

50.00

35.50

NOVO NORDISK A/S (NVO)

17.1

20.1

16.1

1489964

117 Milyar $

48.75-50.00

AL

58.00

46.50

*Hisse önerileri 17 - 23 Eylül tarih aralığına yönelik oluşturulmuştur. Hisselerin son durumuna ilişkin bilgilendirme günlük
olarak yapılacaktır.
GLAXOSMITHKLINE PLC (GSK): GlaxoSmithKline plc, İngiltere’de, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve uluslararası alanda
farmasötik ürünlerin, aşıların, reçetesiz ilaçların ve sağlıkla ilgili tüketici ürünlerinin üretilmesi ve geliştirilmesi ile
ilgilenmektedir. Şirket Sensodyne, parodontax, Poligrip, Voltaren, Panadol, Otrivin ve Theraflu markaları adı altında,
sağlık, ağız sağlığı, beslenme ve cilt sağlığı kategorilerinde tüketici sağlık ürünleri sunmaktadır. Şirketin 23andMe, Liquidia
Technologies, Inc. ve SpringWorks Therapeutics, Inc.'in yanı sıra Merck KGaA ile stratejik bir işbirliği anlaşması
bulunmaktadır. GlaxoSmithKline plc 1715 yılında kurulmuştur ve merkezi İngiltere Brentford’da bulunmaktadır.
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JBG SMITH PROPERTIES (JBGS): JBG SMITH, Washington DC'de ve çevresinde dinamik ve yüksek kaliteli portföye sahip,
mülk yatırımı yapan ve geliştiren bir S&P 400 şirketidir. JBG SMITH, Amazon'un yeni karargahı için özel geliştirici olarak
hizmet verdiği National Landing de dahil olmak üzere, Başkent bölgesinde canlı ve zengin mahalleler geliştirmektedir. JBG
SMITH'in portföyü 20,6 milyon metrekare yüksek kaliteli varlıktan oluşmaktadır. Ayrıca, 18,7 milyon metrekarelik kullanım
geliştirme fırsatını kapsayan güçlü bir boru hattı bulunmaktadır.
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NOVO NORDISK A/S (NVO): Bir sağlık şirketi olan Novo Nordisk A / S, dünya çapındaki ilaç ürünlerinin geliştirilmesi,
üretimi ve pazarlanması ile uğraşmaktadır. Şirket Diyabet, Obezite ve Biyofarmasötikler başlıkları üzerinde uzmanlık
sağlamaktadır. Şirket ayrıca Evotec AG ile diyabet, obezite ve komorbidite hastalarını tedavi etmek için küçük moleküllü
tedavileri geliştirmek için stratejik bir ittifakın yanı sıra Kallyope Inc. ile işbirliğine sahiptir. Aynı zamanda şirketin
Parkinson hastalıkları için kök hücre kaynaklı tedavi geliştirmek için de çalışmaları bulunmaktadır. Şirket 1925 yılında
kurulmuştur ve merkezi Danimarka, Bagsvaerd’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
Dün ABD sanayi üretimi Ağustos ayında yüzde 0,6 artışla beklentilerin üzerinde gelmesine rağmen bugün alacağımız Fed
kararı öncesinde Dolar varlıklarının zayıf görünümüne ağırlık kazandırdığı görülüyor. Ayrıca Suudi Arabistan’dan üretimin
telafi edileceğine ilişkin gelen açıklamalar sonrasında piyasalardaki risk iştahı hafif toparlandı. Diğer taraftan Brexit ile ilgili
yoğun gündemin bir miktar durulması sonrasında Euro varlıklarının bir miktar rahatladığı söylenebilir. Euro Bölgesi
enflasyon verisi sonrasında da paritenin 1,1050 seviyesi altına sarkma gerçekleştirdiğini belirtelim. Bugün ABD’de
gerçekleşecek olan FOMC toplantısı ve ardından Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları piyasaların ana gündem maddesini
oluşturuyor. Bu gelişmelere bağlı olarak paritede aşağıda 1,10 desteği güncelliğini korurken, olası yükseliş potansiyelinde
1,1120 direnci üzeri kapanışlar izlenecek.
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AMERİKAN TİPİ HAM PETROL (WTI): Dün yaklaşık yüzde 15 oranında değer kazanan ham petrol fiyatları, Suudi
Arabistan'ın Eylül ayı sonuna kadar petrol üretimini telafi etmeyi planladığını açıklamasının ardından yüzde 5 oranında
değer kaybetti. Ayrıca Amerikan Petrol Enstitüsü’nün açıkladığı haftalık ham petrol stokları ise yaklaşık 600 bin varil
çevresinde artış gösterdi. Tüm bu gelişmelerin akabinde 58,50 seviyesine geri çekilen emtianın kazançlarını bir miktar geri
verdiği görülüyor. Fed’in bugün alacağımız faiz kararı öncesinde ise Dolar varlıklarında meydana gelen kırılganlığın
emtiadaki düşüşleri bir miktar sınırladığı söylenebilir. Emtiada oluşabilecek toparlanmaları 60,00 dolar seviyesi üzeri
kapanışlarla takip edecekken, aşağıda 58,30 seviyesinin ilk destek noktası olduğunu belirtelim.
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ALTIN
Fed’in faiz kararı öncesinde Suudi Arabistan’dan gelen üretimin telafi edileceğine ilişkin açıklamalar sonrasında
piyasalardaki jeopolitik riskler bir miktar azaldı. Ayrıca ABD’de repo piyasasında yaşanan sıkışma ile beraber Dolar
varlıklarının güne bir miktar zayıf başladığını görüyoruz. ABD sanayi üretiminde meydana gelen beklentilerin üzerinde
artışa rağmen Dolar varlıklarının Fed öncesinde satıcılı bir görünüm içerisinde yer aldığı görülüyor. Bu bilgiden hareketle
ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin de yüzde 1,81 seviyesine gerilemesinin akabinde değerli metalin tekrardan 1500 seviyesi
üzerine tırmandığı görülmekte. Özellikle bu seviye üzeri görünümün korunması yükselişlerin 1525 direncine yönelik
ataklar içerisine girmesine yol açabilir. Fed toplantısı sonrasında Powell’dan gelecek olan açıklamaların seyrine bağlı
olarak aşağıda ise 1485 ilk destek seviyesi olma görevini koruyor.

GBPUSD
İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'ın parlamentoyu 5 hafta tatil etme kararı, ülkenin en üst mahkemesinde görülmeye
başlanması ile Boris Johnson’ın Başbakanlığına ilişkin riskler arttı. Bu gelişmenin akabinde davaya ilişkin hakimler
tarafından Johnson Hükümeti’nin planının ne olduğuna ilişkin yazılı bir açıklama talep edildi. İngiltere tüketici fiyat endeksi
Ağustos ayında yüzde 0,4 ile beklentilerin altında kalırken, paritede yükselişlerin yaklaşık 1,25 seviyesine ulaştığı
görülüyor. Dolar’ın Fed kararı öncesi zayıflığını arttırması ile yükselişlerine hız kazandıran paritede Sterlin varlıklarının da
desteği yakından hissedildi. Özellikle alımların 1,25 seviyesi üzeri fiyatlamalarında kalıcı olması halinde alım potansiyelinin
artmasını bekliyoruz. Kısa vadeli çözülmeler ise 1,24 desteği çerçevesince izlenebilir.
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FED’İN FAİZ İNDİRİM OLASILIĞI

Fed’in 17-18 Eylül toplantısında faizleri 25 baz puan indirme ihtimali yüzde 81,3 seviyesinde yer alıyor.
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GELİŞEN ÜLKE PARA BİRİMLERİNİN DOLAR’A KARŞI PERFORMANSI

VIX ENDEKSİ

Suudi Arabistan’ın petrol üretiminin kısa sürede telafi edilebileceğini açıklaması sonrasında VIX endeksi 14,6’a geriledi.
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S&P500 SEKTÖR PERFORMANSLARI

EN ÇOK ARTAN-DÜŞEN HİSSELER
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ilgili olarak herhangi bir işlem yapılmasının kesinlikle yasak olduğunu bildiririz. Eğer mesajın alıcısı veya alıcısına iletmekten sorumlu kişi değilseniz
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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
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olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu
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Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Yatırım Finansman bu mesajın içeriği ve ekleri ile ilgili olarak hukuki açıdan herhangi bir sorumluluk kabul
etmemektedir. Teşekkür ederiz.

Türev Araçlar Müdürlüğü
Özgecan Kum
Hizmet Noktalarımız
Genel Müdürlük
Antalya
Caddebostan
Samsun

Kıdemli Uzman

ozgecan.kum@yf.com.tr

+90 (212) 317 69 00
+90 (242) 243 02 01
+90 (216) 302 88 00
+90 (362) 431 46 71

Merkez
Ankara
İzmir
Ulus

+90 (212) 317 68 29

+90 (212) 334 98 00
+90 (312) 417 30 46
+90 (232) 441 80 72
+90 (212) 263 00 24

