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ABD’deki Gelişmeler
 Apple’ın korona virüsü kaynaklı risklerin artmasıyla gelecek dönem beklentilerini düşürmesi sonrasında ABD
piyasaları güne oldukça satıcılı bir başlangıç yaptı.
 S&P500 endeksinde kayıplar yüzde 0,7 seviyesine ulaşırken, endeks günü yüzde 0,3 oranında ekside kapadı.
 Dow Jones endeksi ise yüzde 0,6 oranında değer kaybederken, Nasdaq endeksi yüzde 0,2 artışla pozitif ayrıştı.
 S&P500 endeksi içerisinde finans sektörü yüzde 0,9 ile kayda değer bir azalış kaydederken, kamu hizmetleri sektörü
yüzde 0,8 oranında değer kazanımı
elde etti.
BUGÜNÜN
GÜNDEMİ
 ABD Başkanı Donald Trump dün gerçekleştirmiş olduğu açıklamasında ABD ile iş yapılmasını kolaylaştırmak istediğini
belirterek, ürün ve malların Çin gibi diğer ülkelere satımını gerçekleştirerek ülkede ticareti geliştirmek istediğini dile
getirdi. Trump özellikle ABD ile iş yapılmasının imkansız hala gelmesinin isteyeceği en son şey olduğunu belirtti.
 New York Empire State İmalat Endeksi, Şubat ayında 12,9 değerine çıkarak 9 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.
 ABD 10 yıllık tahvil faizleri 3 baz puan düşüşle yüzde 1,56 seviyesine geriledi.
 Dolar endeksi ise yüzde 0,4 oranında yükselişle 99,43 seviyesini test etti.
Hisse Senetleri Görünümü
 Apple’ın dün 2020 yılı ilk çeyrek beklentilerini aşağı yönlü revize etmesi piyasalardaki risk iştahını zayıflatmıştı. Şirket
bugün ise bu bahar piyasaya sürmeyi planladığı daha uygun fiyatlı iPhone üretiminde takvimin gerisinde kalmasının
muhtemel olduğunu açıkladı. Bu açıklamanın akabinde Apple hisseleri yüzde 1,8 oranında değer kaybetti.
 Apple’dan sonra Bank of America da virüs salgınının Çin ekonomisi üzerinde yaratacağı olumsuz etki nedeniyle
küresel ekonomilerde büyüme beklentilerinin düşürülmesine yol açtığını belirtti.
 Yaklaşık 2.5 trilyon dolarlık bir piyasa değeri olan Microsoft ve Amazon hisselerinde meydana gelen artış Apple
hisseleri nedeniyle yaşanan zayıflığı dengelemeye yardımcı oldu. Her iki hisse senedinin de yıllık kazancı sırasıyla
yüzde 18,7 ve yüzde 16,6 seviyesine ulaşırken, Apple’ın yıllık kazancı yüzde 8,6 seviyesine düştü.
 Walmart beklentilerin altında gelen finansallarına rağmen günü yüzde 1,5 artışla beklentilerin üzerinde bir
performans ile sonlandırdı.
 Tesla hisselerine ilişkin Bernstein ve Morgan Stanley tarafından fiyat hedefi beklentilerinin yükseltilmesinden sonra
şirket yüzde 7,3 ile kayda değer oranda artış elde etti.
 General Motors, Fiat Chrysler ve Toyota korona virüsü nedeniyle 2 haftalık süre ile kapatma kararı aldığı Çin'deki
tesislerinde üretimlerini yeniden başlatacağını açıkladı.
 PepsiCo, 2019 yılı finansallarına göre yüzde 4.5 oranında organik büyüme sağlarken, şirket son beş yılın en hızlı
büyüme görünümüne işaret etti. 2019 yılı cirosunu 67 milyar dolar üzerine çıkaran şirket, yeni güne pozitif bir
başlangıç yapabilir.
G10’daki Gelişmeler
 İngiltere Ocak ayı tüketici fiyat endeksi ise yüzde 0,3 daralma ile beklentilerin altında bir zayıflık gösterdi.
 Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği CEO’su Martin Wansleben, bu yıl ekonomide iyi olmaktan ziyade kırılganlığın
artacağını belirtmesinin akabinde yüzde 0,7'lik bir büyüme öngördüğünü açıkladı.
Asya’daki Gelişmeler
 Japonya’da Ocak ayı ihracat rakamı yüzde 2,6 oranında daralmaya işaret ederken, ithalatlarda yüzde 3,6 oranında bir
azalış meydana geldi.
 Japonya çekirdek makine siparişleri ise Aralık ayında beklentilerin oldukça üzerinde yüzde 12,5’lik bir oranda daralma
gösterdi.
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BUGÜNÜN GÜNDEMİ
Para Birimi
USD
USD
USD
USD

TSİ
16:30
16:30
19:45
22:00

Veri/Gelişme
ABD İnşaat İzinleri
ABD Konut Başlangıçları
FOMC Üyesi Kashkari'ın Konuşması
FOMC Toplantı Tutanakları

Dönem

Ocak
Ocak

Beklenti
1,450M
1,425M

Önceki
1,420M
1,608M

Değişim

Aylık
Aylık

Önem
**
**
**
***

ABD Borsalarında Bugün Açıklanacak Bilançolar
Şirket Adı

Sembol

Piyasa Değeri

Tarih

Saati

Beklenti*

DISH Network Corp
Progressive Corp
Host Hotels & Resorts Inc
Elanco Animal Health Inc

DISH
PGR
HST
ELAN

20 Milyar $
48 Milyar $
12 Milyar $
12 Milyar $

19.02.2020
19.02.2020
19.02.2020
19.02.2020

Piyasalar açılmadan önce
Piyasalar açılmadan önce
Piyasa kapandıktan sonra
Piyasalar açılmadan önce

0.59
1.13
0.12
0.23

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 - 19 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.
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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.

*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’de Şubat ayı New York Empire İmalat verisinin beklentinin oldukça üzerinde 12.9 seviyesinde yükselmesi ile Dolar
varlıkları değer kazançlarını artırarak EURUSD paritesinde 1,08 altı fiyatlamaları gündeme getirdi. Özellikle Euro Bölgesi
ve Almanya tarafında açıklanan tüketici güveni açısından önemli bir sinyal oluşturan ZEW endeksinin beklentilerin oldukça
altında kalmasının Euro para birimi üzerindeki zayıflatıcı etkisi yakından hissedildi. Bugün Fed’in bir önceki toplantısının
ayrıntılarını içeren FOMC tutanakları ise parite fiyatlamaları açısından kritik önem taşıyor. Paritenin özellikle 1,08 seviyesi
altı görünümünü sürdürmesi halinde geri çekilmeleri 1,0750 desteği çerçevesince izliyoruz. 1,08 seviyesinden gelebilecek
olan toparlanma hareketinde ise kısa vadeli 1,0830 direnci ile yukarı yönlü eğilim hız kazanabilir.
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AMERİKAN TİPİ HAM PETROL (WTI): Ham petrol fiyatları dün yüzde 0,1’lik bir yükselişle 52,10 seviyesine yükseldi. Rusya
Enerji Bakan Yardımcısı OPEC toplantısının 6 Mart'ta yapılacağını açıkladı. Söz konusu toplantıda OPEC, Rusya ve diğer
üreticilerin koronavirüs salgınının petrol talebini zayıflatacağı beklentisine karşılık önlem alması bekleniyor. Bu beklenti
ham petrol fiyatlarındaki yükseliş eğilimini arttırarak 52,50 seviyesine yönelik atakları beraberinde getirdi. Ham petrolün
bu seviye üzeri kapanışlarında başarılı olması halinde alım potansiyeline 50 günlük üssel hareketli ortalama seviyesi olan
55,00 dolar seviyesi ile hız kazandırması beklenebilir. Bu seviye altı yükseliş eğiliminde ise güçlendirici konumunda
bulunan 53,80 ara direncini takip ediyoruz.
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ALTIN
Apple’ın 2020 yılı ilk çeyrek finansalları için beklentilerini aşağı yönlü revize etmesi sonrasında ucuz iPhone üretme
planlarında takvimin gerisinde kalacağını açıkladı. Bu açıklama sonrasında piyasalar güne oldukça satıcılı bir görünüm ile
başlangıç yaptı. Bu gelişme ve korona virüs salgınının devam etmesi ile güvenli liman talebinde meydana gelen ani artış
ile Ons Altın fiyatları açısından bir süredir önemli bir geçiş noktası görevinde bulunan 1600 seviyesi üzeri fiyatlamalar
gündeme geldi. Diğer taraftan New York Empire State İmalat Endeksi’nin beklentinin oldukça üzerinde gelmesi sonrasında
Dolar tarafında oluşan değer kazanımının değerli metal yükselişleri üzerinde baskı oluşturduğu söylenebilir. ABD 10 yıllık
tahvil faizleri ise yüzde 1,56 seviyesinde dengelenme hareketi içerisinde yer alıyor. 1600 seviyesi üzerine yerleşen değerli
metalin yükselişlerine 1630 direnç seviyesi ile hız kazandırması beklenebilir.

GBPUSD
İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi verilerine göre, İngiltere'de Tüketici Fiyat Endeksi Ocak ayında yüzde 1,8 artış kaydederek son
6 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Enflasyon, bir önceki ay yüzde 1,3 seviyesindeydi. Ancak enflasyonun hala hedef seviye
olan yüzde 2,0’nin altında seyretmesiyle BoE'nin Ocak ayının sonunda gerçekleşecek olan toplantısına ilişkin faiz indirim
beklentileri korunmaya devam ediyor. Böylece Sterlin tarafında oluşan değer kaybı paritede aşağı yönlü 1,2950 seviyesine
yönelik atakları beraberinde getirdi. Dolar tarafı ise New York Empire State İmalat Endeksi’nde yaşanan kayda değer
artışın akabinde kazançlı görüntüsünü arttırdı. Bugün ise Fed’in açıklananacak olan toplantı tutanakları Dolar varlıkları
açısından kritik. Bu gelişmelerin akabinde GBPUSD paritesinde artan aşağı yönlü eğilimin 1,29 desteği altı kapanışla 1,2750
desteğine dek sürmesi beklenebilir.
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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.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ
19.02.2020

T

GELİŞEN ÜLKE PARA BİRİMLERİNİN DOLAR’A KARŞI PERFORMANSI

VIX ENDEKSİ

Apple’ın gelir tahminlerini düşürmesi sonrasında azalan risk iştahı ile VIX endeksi 14,57 seviyesine yerleşti.
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S&P500 SEKTÖR PERFORMANSLARI

EN ÇOK ARTAN-DÜŞEN HİSSELER
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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.

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

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
+90 (224) 224 47 47

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

