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ABD’deki Gelişmeler
 ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulu’nda yapılan oylamada ABD Başkanı Donald Trump'ın azline yönelik iki suçlamayı
içeren dava dosyası onaylanarak, yargılama için Senato'ya gönderildi.
 Haftaya oldukça pozitif başlangıç yapan ABD endeksleri FedEx Corp hisselerindeki düşüşün global ekonomik
büyümeye ilişkin iyimserliği bir miktar zayıflatması ile hafif gerileme kaydetti.
 S&P500 endeksi yüzde 0,04 oranında gerileme kaydederken, Dow Jones endeksi yüzde 0,1 düşüşle gün sonu kapanışı
gerçekleştirdi. Nasdaq endeksi ise yüzde 0,1 yükselişler günü pozitif bölgede tamamladı.
 FedEx hisselerinde meydana gelen zayıflık ayrıca S&P500 içerisinde sanayi sektörünü yüzde 0,5 oranında değer
kaybına uğrattı. Buna karşılık, emlak sektörü yüzde 1,3, kamu hizmetleri yüzde 0,4, enerji ve haberleşme hizmetleri
yüzde 0,3 artışla günün değer kazanan sektörleri arasında yer aldı.
 ABD 2 yıllık tahvil faizleri bir baz puan artarak yüzde 1,62 seviyesine yükselirken, ABD 10 yıllık tahvil faizleri dört baz
puan artarak yüzde 1,92 seviyesine tırmandı.
 Dolar endeksi ise yüzde 0,2 artarak 97,39'a yükseldi.
 New York Fed Başkanı John Williams, para politikasının ekonomiyi desteklemek için iyi bir yerde olduğunu belirterek
2020 için iyimser bir bakış açısı içerisinde olduğu bilgisini paylaştı.
Hisse Senetleri Görünümü
 Deutsche Bank analisti Lloyd Walmsley, Facebook hisselerine ilişkin fiyat hedefini 260 $’dan 270 $’a yükseltmesi ile
şirket hissesi yüzde 0,3 oranında değer kazandı.
 Tesla Inc. Çin'de üretilen Model 3 sedan otomobillerde gelecek yıl yaklaşık yüzde 20 oranında indirime gitmeyi
planladığını açıklaması sonrasında yüzde 3,8 oranında değer kazandı.
 FedEx, hayal kırıklığı yaratan gelecek dönem beklentilerini düşürme kararı sonrasında yoğun satış baskısına maruz
kalarak yüzde 10 eksi ile kayıplarını ikinci işlem gününe taşıdı.
 Lennox International, finansal raporlarına ilişkin görüşünü güncellemesi sonrasında şirket yüzde 5,1 oranında değer
kaybına uğradı. Lennox International, 2020 yılı beklentilerinde yüzde 4-8 aralığında gelir artışı beklediğini belirtirken,
11,30-11,90 dolar aralığında 11,79’lık bir hisse başı kar rakamı beklediğini açıkladı.
 Cintas Corporation, 2020 yılına ilişkin kar beklentilerini güncellemesi sonrasında yüzde 2’ye varan oranda değer
kazanımı elde etti.
 Steelcase, üçüncü çeyrek finansallarında beklentileri karşılaması ve gelecek dönem tahminlerini yükseltmesi
sonrasında yüzde 16,40 ile kayda değer oranda değer kazanımı elde etti.
 Diğer taraftan Cigna hisseleri grup Yaşam ve Engelli sigortası işini New York Life'a 6,3 milyar dolar karşılığında satmayı
kabul ettiğini açıklaması sonrasında yüzde 2,4 oranında değer kazandı.
 Dünyanın en büyük arama motoru şirketi olan Google ve Google’ın servislerinde yaşanan erişim sorunu nedeniyle
şirket seans öncesi fiyatlamasında ekside seyrediyor.
G10’daki Gelişmeler
 İngiltere Kasım ayı perakende satışlar verisi eksi yüzde 0,6 ile bir önceki aya oranla daralma gösterdi.
Asya’daki Gelişmeler
 Japonya Merkez Bankası (BOJ), para politikası toplantısında faizleri ve varlık alım programını değiştirmeyerek imalat
sanayide kötümser bir beklenti içerisinde olduğu bilgisini paylaştı.
 Güney Kore, 2020 ekonomik büyüme beklentisini düşürdüğünü açıklarken, büyümenin yüzde 2,0'lik bir artıştan
gelecek yıl yüzde 2,4 seviyesine çıkarmayı hedeflediğini belirtti. Ülke Temmuz ayında, 2020 yılı için büyüme
beklentisini yüzde 2,6 oranında öngörmüştü.
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BUGÜNÜN GÜNDEMİ
Para Birimi
GBP
USD
USD
USD
NGAS

TSİ
15:00
16:30
16:30
18:00
18:30

Veri/Gelişme
İngiltere Faiz Oranı Kararı
İşsizlik Maaşı Başvuruları
Philadelphia Fed İmalat Endeks i
Mevcut Konut Satışları
Doğal Gaz Stokları

Dönem

Aralık
Aralık
Kasım

Beklenti
0,75%
225K
8,0
-0,2%
-90B

Önceki
0,75%
252K
10,4
1,9%
-73B

Değişim

Aylık
Haftalık
Aylık
Aylık
Haftalık

Önem
**
**
***
***
**

ABD Borsalarında Bugün Açıklanacak Bilançolar
Şirket Adı

Sembol

Piyasa Değeri

Tarih

Saati

Beklenti*

Accenture PLC
Conagra Brands Inc
Darden Restaurants Inc
FactSet Research Systems Inc

ACN
CAG
DRI
FDS

129 Milyar $
14 Milyar $
14 Milyar $
10 Milyar $

19.12.2019
19.12.2019
19.12.2019
19.12.2019

Piyasa açılmadan önce
Piyasa açılmadan önce
Piyasa açılmadan önce
Piyasa açılmadan önce

2
0.57
1.07
2.42

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 – 19 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
Dolar varlıklarının ABD’de açıklanan olumlu makroekonomik verilerin akabinde kazançlarını arttırması ile G10 para
birimleri üzerindeki baskı unsurlarını arttırdı. Böylece 1,1110 seviyesine dek gerileyen paritede 1,1130 seviyesinde
fiyatların dengelendiğini görüyoruz. İngiltere’de Başkan Boris Johnson’ın Brexit’in gerçekleşmesine yönelik anlaşma
sağlanıp sağlanmayacağı konusundaki duyarsız yaklaşımları Sterlin varlıklarını baskılarken, Euro tarafının da bu
gelişmelerden olumsuz yönde etkilendiğini görüyoruz. Özellikle EURUSD paritesinin 200 günlük üssel hareketli ortalama
seviyesi olan 1,1163 direncini aşması mümkün olursa yükselişlerin 1,12 direncine dek sürdüğünü görebiliriz. Zayıf
görünümün tekrardan ağır basmasına bağlı olarak ise 1,11 ana destek noktası olma görevini koruyor.
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AMERİKAN TİPİ HAM PETROL (WTI): Ham petrol fiyatları yüzde 0,1 artışla 60,93 seviyesine yükseldi. Ham petrol
stoklarında 1,2 milyon varil azalış beklentisinin altında yaklaşık 1 milyon varil azalış meydana gelirken, ham petrol üretim
miktarının değişim göstermediğini gördük. Diğer taraftan benzin stoklarında meydana gelen kayda değer artış ham petrol
fiyatları açısından olumsuz bir görünüm sergilemesine rağmen emtiada stok verisi sonrasında yükselişler hız kazandı. ABD
ve Çin arasında sağlanan uzlaşı piyasalardaki küresel büyüme endişelerini zayıflatırken, emtianın 61,00 dolar seviyesi
üzerini test ettiğini görüyoruz. Özellikle fiyatların 61,80 ara direncini aşması ile yükselişlerin 62,50 seviyesine dek sürmesi
beklenebilir. Olası bir gevşeme ihtimalinde ise 60,00 dolar ana destek noktası olma görevini koruyor.
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ALTIN
ABD ve Çin arasındaki olumlu gelişmelerin piyasalar üzerindeki etkisi azalırken, dün ABD Başkanı Trump’ın azil sürecine
ilişkin önemli iki adet suçlamayı içeren dava dosyası onaylanarak, Senato’ya gönderildi. Bu gelişme sonrasında
piyasalardaki risk iştahı hafif zayıflayarak güvenli limanlara olan talebi destekledi. Diğer taraftan İngiltere’de Boris
Johnson’ın AB ile anlaşma sağlansa da sağlanmasa da Brexit’in gerçekleşmesi için elinden geleni yapacağını belirtmesi
piyasaları tedirgin etmişti. Tüm bu gelişmelerin akabinde yukarı yönlü eğilimini arttıran Altın fiyatlarında Dolar tarafının
güçlü duruşunu sürdürmesinin bir miktar değerli metaldeki yükselişleri baskıladığı söylenebilir. Diğer taraftan ABD 10 yıllık
tahvil faizlerinin de yüzde 1,92 seviyesine yükselmesinin Altın fiyatları tarafında olumsuz etki söz konusu. 50 günlük üssel
hareketli ortalama seviyesi çevresinde tutunmalarını sürdüren Altın fiyatlarında yükseliş eğiliminin 1480 direnci ile
artması beklenebilir.

GBPUSD
İngiltere Başbakanı Boris Johnson 31 Aralık 2020 tarihinde Brexit’in anlaşmalı veya anlaşmasız her türlü gerçekleşecek
olduğuna ilişkin gerçekleştirdiği açıklamalar sonrasında Sterlin varlıkları Dolar’a karşı değer kayıplarını derinleştirdi. Boris
Johnson'ın sözcüsü, Brexit düzenlemelerinin Cuma günü parlamentoya sunulacağını açıkladı. Diğer taraftan Uluslararası
kredi derecelendirme kuruluşu S&P İngiltere'nin kredi notu görünümünü negatiften durağana çevirdi. Bugün ise
İngiltere’de Kasım ayı perakende satışların yüzde 0,6 oranında azalış göstererk İngiltere ekonomisine ilişkin negatif bir
tablo çizdiğini görüyoruz. Tüm bu gelişmelerin akabinde yönünü Brexit tedirginliği ile yönünü aşağı çevirmiş olan paritede
1,3070 seviyesinden dönüşlerin yaşandığı görülüyor. Özellikle kısa vadeli toprlanmaların kalıcı olması için 1,3250 direnç
seviyesini takip ediyoruz.
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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 Başkanı Trump’ın azil sürecine ilişkin suçlamaların oylanması sonrasında VIX endeksi 12,49 seviyesine yükseldi.
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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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