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ABD’deki Gelişmeler
 Haftanın ikinci işlem günü Fed’den sonra ECB Başkanı Draghi’nin de faiz indirim sinyali vermesi ile endeksler yükselişe
geçti. ECB Başkanı Mario Draghi, ekonomik koşulların iyileşmemesi ve enflasyonun istenen seviyeyi yakalayamaması
durumunda merkez bankasının ilave teşvik sağlamaya istekli olduğunu dile getirirken, ABD Başkanı Trump’tan bu
açıklamaya karşılık olarak kendi para birimlerini avantajlı duruma getiriyorlar yönünde eleştiri geldi.
 Diğer taraftan ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmesine ilişkin artan iyimserlik ABD Başkanı Trump’ın açıklamaları
sonrasında arttı. ABD Başkanı Trump Çin Devlet Başkanı Xi ile olumlu bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini ve G20 toplantısında görüşeceklerini dile getirdi. Çin Dışişleri Bakanlığı ise Xi ve Trump’ın ne isterlerse onu konuşacakları
yönünde açıklama gerçekleştirdi. Bakanlık ayrıca her iki ülkeye ilişkin kabul edilebilir bir oluşumun sağlanması
durumunda anlaşmanın sağlanmasının tüm dünyanın istediği bir uzlaşma olduğuna dikkat çekti.
 S&P500 endeksi yüzde 1,0 oranında değer kazanımı gerçekleştirirken, Nasdaq endeksindeki yükselişler yüzde 1,4
seviyesine ulaştı.
 Endeks içerisinde sanayi sektörü yüzde 1,9 oranında artış sağlarken, bilgi teknolojisi sektörü yüzde 1,7 ile endeksin
yükseliş performansına katkıda bulundu.
 Enerji sektörü ise yüzde 1,4 oranında artış sağlarken, finans sektörü yüzde 1,3 ile günü pozitif bölgede kapattı.
 Endeks içerisinde negatif ayrışan sektörler arasında emlak ve kamu hizmetleri sektörü eksi yüzde 0,3 ile yer aldı.
 Fed iki gün boyunca süren toplantısının sonucu olarak bugün faiz kararını açıklayacak ve ardından Fed başkanı
Powell’ın açıklamalarını takip edeceğiz. Toplantıdan herhangi bir faiz indirimi beklenmemesine rağmen, Temmuz ayı
faiz indirim ihtimali piyasa fiyatlamaları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.
 Diğer taraftan ABD Başkanı Trump’ın Powell'ın görevden alınıp alınmaması gerektiğine ilişkin sorusunu “Ne
yapacağını bir görelim.” şeklinde cevaplaması ile Trump’ın Fed üzerinde faiz indirim baskısı artarak devam ediyor.
 ABD 10 yıllık tahvil faizleri üç baz puan azalarak yüzde 2,06 seviyesine geriledi.
 Dolar endeksi ise yüzde 0,1 artarak 97,62 seviyesine yükseldi.
 ABD’de Mayıs ayı konut verileri yüzde 0,9 oranında düşüş göstererek Mayıs ayında mevsimsellikten arındırılmış yıllık
veri 1,269 milyon olarak açıklandı. İnşaat izinleri ise Mayıs ayında yüzde 0,3 artarak 1,294 milyon seviyesine yükseldi.
Rapordan elde edilen en önemli husus, inşaat verilerinin ikinci çeyrek ortalamasını ilk çeyrek ortalamasının yüzde 1,5
altında bırakması ile ikinci çeyrek GSYH büyüme rakamı için negatif bir görünüm resmetmesi.
Hisse Senetleri Görünümü
 ABD-Çin ticari ilişkilerine karşı oldukça hassas olan Apple yüzde 2,4 artış ile iyi performans gösterdi.
 Facebook Libra adlı yeni kripto para birimi projesi için yayınladığı raporu esnasında yüzde 2,9'luk bir artışa ulaştı.
Ancak Facebook’un 3 Haziran'dan bu yana yüzde 15'in üzerinde değer kazanması nedeniyle günü negatif bölgede
bitirdiği görülüyor. Libra’nın 2020 yılının ilk yarısında piyasaya sürülmesi bekleniyor.
 Macquarie Research, bugün finansallarını açıklayacak olan Oracle hissesi için beklentisini aşağı yönlü revize etti. Bu
karar sonrasında şirketin yüzde 0,4 oranında değer kaybı yaşadığı görülüyor.
G10’daki Gelişmeler
 ECB Başkanı Draghi’nin faiz indirim söylemleri sonrasında Almanya 10 yıllık tahvil faizleri eksi 0,31 seviyesine varan
oranda düşüş gösterdi.
 Almanya üretici fiyat endeksi Mayıs ayında eksi yüzde 0,1 ile beklentilerin üzerinde daralma gösterdi.
 İngiltere tüketici fiyat endeksi Mayıs ayında yüzde 0,3 ile beklentilere paralel oranda artış gösterdi.
Asya’daki Gelişmeler
 Japonya’da ihracat rakamı yüzde 7,8, ithalat rakamı ise yüzde 1,5’lik bir oranda daralma gösterdi.
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BUGÜNÜN GÜNDEMİ
Para Birimi
EUR
WTI, Brent
USD

TSİ
17:00
17:30
21:00

Veri/Gelişme
ECB Başkanı Draghi’nin Konuşması
Ham Petrol Stokları
FOMC Faiz Oranı Kararı

Dönem

Beklenti

Önceki

Değişim

-1,077M
2,50%

2,206M
2,50%

Haftalık

Önem
***
**
***

ABD Borsalarında Bugün Açıklanacak Bilançolar
Şirket Adı

Sembol

Piyasa Değeri

Tarih

Saati

Beklenti*

Oracle Corp

ORCL

181 Milyar $

18.06.2019

Piyasa kapandıktan sonra

1.07

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
Dün ECB Başkanı Draghi’nin gerçekleştirmiş olduğu söylemlerinde para politikası kararında faiz indirim ihtimaline yer
vermesi ile Euro varlıkları üzerinde değer kaybı derinleşmişti. Ayrıca Euro Bölgesi ve Almanya ZEW endeksinin kayda
değer oranda düşüş göstererek yatırımcı güveninde kırılmaya işaret etmesi paritedeki geri çekilme potansiyelini tetikledi.
Bu gelişmelerin akabinde düşüşlerini 1,1180 seviyesine dek sürdüren paritenin yeni güne kritik 1,12 seviyesi üzerinde
başladığını görüyoruz. Bugün Fed’in iki gün süren para politikası toplantısı sonrasında faiz kararını açıklaması bekleniyor.
Ayrıca ECB Başkanı Draghi’nin Sintra’da gerçekleştireceği kapanış konuşması paritede hareketlilik artmasına yol açabilir.
Tüm bu gelişmelerin akabinde paritenin 1,12 seviyesinden aldığı destekle toparlanmalarını 50 günlük üssel hareketli
ortalama seviyesi olan 1,1230 direncine dek sürdürmesi beklenebilir.
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AMERİKAN TİPİ HAM PETROL (WTI): ABD ve Çin arasındaki görüşmelere ilişkin artan ticaret anlaşması umudu ham petrol
fiyatında yüzde 4,6'lık bir artışa neden oldu. Yükselişlerini 54,00 seviyesi üzerine taşıyan emtiada ayrıca OPEC’in 1-2
Temmuz tarihinde arz kısıntısını uzatmak için toplantı gerçekleştireceği haberi etkili oldu. Diğer taraftan Amerikan Petrol
Enstitüsü’nün açıkladığı ham petrol stoklarının 812 bin varil azalış göstermesinin de ham petrol fiyatları üzerindeki olumlu
etkilerini gördük. Bugün açıklanacak olan ABD haftalık ham petrol stokları fiyatlamalar açısından önemli. Ham petrolün
yükselişlerini 55,00 dolar seviyesi üzerine taşıması ile alım potansiyelini arttırması beklenebilir. Bu hareketin devamında
ise 55,30-57,30 direnç bölgesini takip ediyoruz.
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ALTIN
ECB Başkanı Mario Draghi’nin faiz indirim söylemleri sonrasında değer kayıplarını arttıran Euro varlıkları sonrasında
Dolar’ın pozitif ayrışması bir miktar sınırlı oldu. Ancak ABD Başkanı Trump’ın Çin Devlet Başkanı ile telefon görüşmesi
gerçekleştirdiğini duyurması sonrasında piyasalardaki risk iştahı arttı. Ayrıca ABD Başkanı Trump’ın Fed Başkanı Powell’ın
görevden alınıp alınmayacağı sorusuna ne yapacağını bir görelim gibi bir açıklama ile karşılık vermesi önemliydi. Bugün
Fed’in faiz kararını açıklaması bekleniyor ve Temmuz ayı faiz indirim ihtimaline ilişkin ipuçları Altın fiyatları açısından
önemli. ECB Başkanı Draghi’nin faiz indirim söylemleri sonrasında piyasalar çok agresif bir Fed beklemiyor. Kısa vadeli geri
çekilme hareketi içerisinde yer alan Altın’da 1330 desteği düşüşlerin devamı açısından önemli. Yükselişleri ise 1350 direnci
üzeri kapanışlarla izliyoruz.

GBPUSD
İngiltere tüketici fiyat endeksi Mayıs ayında yüzde 0,3 ile beklentilere paralel geldi. İngiltere'de Başbakan Theresa May'in
istifasının ardından Muhafazakar Parti lideri için yapılan ikinci oy seçiminde en yüksek oyu alan aday yine ilk turdaki gibi
Boris Johnson oldu. İngiltere Merkez Bankası çatısı altında birçok görüş bildiren yetkililerin geneli Brexit’in finansal sektör
üzerinde yarattığı risklere değindi. Diğer taraftan ECB Başkanı Draghi’nin faiz indirim ihtimalini arttıran söylemleri
sonrasında paritede hareketliliğin arttığını gördük. Bu gelişmenin akabinde 1,25 seviyesine yönelik aşağı yönlü atakları
olan paritede bir miktar toparlanma hareketi mevcut. Yukarı yönlü eğilimin öncelikle 1,26-1,27 direnç bölgesini aşması
halinde artması beklenebilir.
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FED’İN FAİZ DEĞİŞTİRME OLASILIĞI

Fed’in 5-6 Haziran toplantısında faiz indirim ihtimali yüzde 22,9 seviyesine gerilerken, 30-31 Temmuz FOMC toplantısına
ilişkin faiz indirim ihtimali yüzde 81,5 seviyesinde yer alıyor.
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GELİŞEN ÜLKE PARA BİRİMLERİNİN DOLAR’A KARŞI PERFORMANSI

VIX ENDEKSİ

VIX Endeksi, ABD ve Çin’in G-20 zirvesinde görüşeceklerinin açıklanması ile 14,96 seviyesine gerilediği görülüyor.
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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.

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

