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ABD’deki Gelişmeler
 Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin'de devam eden korona virüs salgınının ekonomi üzerinde yaratmış olduğu
etki ile şirketlerin almış olduğu bazı zorunlu önlemler üretimin beklendiği kadar hızlı normale dönemeyeceğine işaret
etti. ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley ise Çin büyümesinin ilk çeyrekte yüzde 3,5’e kadar düşebileceğine ilişkin
öngörüsünü paylaştı.
 ABD Başkanı Trump ise Çin’in korona virüsünü kontrol etmek için çok sıkı çalıştığı konusunda güveninin tam olduğunu
açıkladı. Özellikle Çin tarafından
uygulananGÜNDEMİ
tedavi yöntemleri ile vaka sayısındaki artışın hız kaybetmesi Çarşamba
BUGÜNÜN
günü endekslerin günü yükselişle kapatmasına yol açtı.
 S&P500 endesi yüzde 0,5 oranında artış kaydederken, Dow Jones endeksi yüzde 0,4 oranında kazanç sağladı. Nasdaq
endeksi ise yüzde 0,9'luk yükselişle 9.817 puana yükseldi.
 S&P500 endeksi içerisinde enerji sektörü yüzde 1,3 oranında değer kazanırken, bilgi teknolojisi sektörü yüzde 1,1
artışla günün en çok değer kazanan sektörleri olarak ayrıştı. Diğer taraftan emlak sektöründe yüzde 1,4 oranında
kayıp meydana gelirken, kamu hizmetleri sektörü yüzde 1,1 eksi ile sektörler içerisinde negatif ayrıştı.
 Fed’in 28-29 Ocak tarihindeki toplantısına ilişkin dün açıklanan tutanaklarda faiz oranlarında değişikliğe gidilmeyeceği
vurgusu dikkat çekti. Ayrıca tutanaklarda koronavirüs tehdidi ile küresel büyüme görünümüne yönelik risklerin
arttığına dikkat çekildi.
 ABD'de, inşaat izinleri yüzde 9,2 artışla Ocak ayında yaklaşık 13 yılın en yüksek seviyesine yükseldi.
 ABD’de Üretici Fiyat Endeksi ise Ocak ayında yüzde 0,5 artış ile piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti.
 Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, Çin'de ortaya çıkan korona virüsünün ABD ekonomisi için potansiyel bir risk
oluşturduğunu belirterek, Fed'in faiz oranlarını gelecek üç ay veya altı ay boyunca sabit tutmasını beklediğini açıkladı.
Kashkari, daha sonra faiz indirilmesini gerektirecek ABD ekonomisini etkileyecek çok sayıda şok olduğuna dikkat çekti.
 ABD 10 yıllık tahvil faizleri bir baz puan artarak yüzde 1,57 seviyesine yükseldi.
 Dolar endeksi ise yüzde 0,2 oranında artışla 99,59 seviyesine yükseldi
Hisse Senetleri Görünümü
 UBS Group, ING Group CEO'su Ralph Hamers'ı, gelecek ay ayrılacak olan Sergio Ermotti'nin yerine CEO olarak
atanacağını duyurması sonrasında günü yüzde 0,1 oranında artıda kapadı.
 Gelecek dönem projeksiyonlarını aşağı yönlü revize eden Apple dün yüzde 1,5 artışla yönünü yukarı çevirdi.
 Tesla hisselerine ilişkin olarak ise Piper Sandler'ın fiyat hedefini 729 $ 'dan 928 $' a yükseltmesi ile şirket günü yüzde
6,9 oranında artıda tamamladı.
 NVIDIA hisselerine ilişkin ise Bernstein tarafından beklentilerin yukarı yönlü revize edilmesi ile şirket günü yüzde 6,1
oranında artıda kapadı.
 Analog Devices beklentilerin oldukça üzerinde gelen finansal raporları sonrasında yüzde 4,5 oranında değer kazandı.
 Bed Bath & Beyond sermaye getirisi ve borç azaltma içeren 2020 tahsis planlarını açıklaması sonrasında günü yüzde
7 oranında değer kazanımı ile sonlandırdı. İcra başkanı ayrıca, şirketin mağazaların yeniden yapılandırılması, ödeme
verimliliğinin artırılması ve mağaza içi pazarlamanın teşvik edilmesi planlarını açıkladı.
G10’daki Gelişmeler
 Almanya Ocak ayı üretici fiyat endeksi yüzde 0,2 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi.
 İngiltere’de Ocak ayı perakende satışlar yüzde 0,8 oranında artış kaydetti.
Asya’daki Gelişmeler
 Çin Merkez Bankası, referans temel faiz oranını yüzde 4,05 seviyesine düşürerek, 5 yıllık LPR da aynı şekilde yüzde
4,80'den 4,75 seviyesine düşürdü.
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Para Birimi
EUR
USD
USD
USD

TSİ
15:30
16:30
16:30
19:00

Veri/Gelişme
ECB Tutanakları
ABD İşsizlik Maaşı Başvuruları
Philadelphia Fed İmalat Endeksi
Ham Petrol Stokları

Dönem

Beklenti

Önceki

Değişim

Şubat

210K
12,0
3,767M

205K
17,0
7,459M

Haftalık
Aylık
Haftalık

Önem
**
**
***
***

ABD Borsalarında Bugün Açıklanacak Bilançolar
Şirket Adı

Sembol

Piyasa Değeri

Tarih

Saati

Beklenti*

Consolidated Edison Inc
Domino's Pizza Inc
Ventas Inc
ViacomCBS Inc
Southern Co
Newmont Corporation

ED
DPZ
VTR
VIACA
SO
NEM

31 Milyar $
12 Milyar $
22 Milyar $
21 Milyar $
72 Milyar $
37 Milyar $

20.02.2020
20.02.2020
20.02.2020
20.02.2020
20.02.2020
20.02.2020

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

0.8
2.98
0.27
0.27
0.47

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 - 20 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.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ
T

20.02.2020

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.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ
T

20.02.2020

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 açıklanan inşaat izinlerinin 13 yılın üzerinde artış göstermesiyle Dolar varlıkları kazançlı görüntüsüne hız
kazandırdı. Ayrıca Fed tutanaklarında faiz oranları konusunda temkinli duruş sergileneceğinin tekrar vurgulanması ile
paritede 1,08 seviyesi sınırında fiyatlamalar sürüyor. Bugün ECB tarafında ise Guindos korona virüsü ile belirsizlerin
arttığına dikkat çekti. Bugün açıklanacak olan Euro Bölgesi tüketici güveni verisi de Euro varlıkları açısından kritik. Dolar’ın
değer kazançlarına hız kazandırması ile EURUSD paritesinde 1,0750 desteği altı kapanışlar paritede geri çekilmelerin
yoğunlaşmasına yol açabilir. Aksi senaryoda 1,08 seviyesinden meydana gelebilecek toparlanmaların akabinde ise kısa
vadeli görünümde 1,0830 direncini takip ediyoruz.
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AMERİKAN TİPİ HAM PETROL (WTI): Ham petrol fiyatları dün yüzde 2,3’lük bir artışla 53,30 seviyesine yükseldi. Amerikan
Petrol Enstitüsü’nün açıkladığı haftalık ham petrol stokları 4,2 milyon varil civarında artış gösterirken, küresel risk
iştahında meydana gelen toparlanma ile emtianın yönünü yukarı çevirdiği görülüyor. Ayrıca ABD’nin Rus petrol şirketi
Rosneft’e yaptırım uygulayacağını açıklamasının da emtia yükselişleri üzerinde hız kazandırıcı etkisi yakından hissedildi.
Ham petrolde 52,50 seviyesinin aşılmış olması yükselişlerin 50 günlük üssel hareketli ortalama seviyesi olan 55,00 dolar
seviyesi üzerine tırmanmasına yol açabilir.Bu seviye üzeri kapanışlarda ise 57,50’i ana direnç noktası olarak takip ediyoruz.
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ALTIN
Korona virüs riskinin Çin’deki şirketlerin üretimin beklendiği kadar hızlı normale dönemeyeceğine işaret etmesinin güvenli
liman talebini arttırmasıyla Ons Altın fiyatları 1600 seviyesi üzerindeki görünümünü koruyor. Endeksler korona virüs
salgınına ilişkin vaka sayısının bir miktar ivme kaybetmesi ile yönünü yukarı çevirmesine rağmen ülke ekonomilerinin ilk
çeyrekte beklentilerin üzerinde bir zayıflığa işaret etmesi ile değerli metal alıcılı görüntüsünü koruyor. Ayrıca Euro tarafı
hala zayıf böylece Dolar güçlü senaryo görüntüsü korunmaya devam ediyor. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin de güvenli
limanlara olan girişler yüzde 1,55 seviyesinde dengelendiğini görüyoruz. Değerli metalin 1600 seviyesi üzerindeki seyrini
koruması alım potansiyelinin korunması açısından pozitif. Bu seviye altı bir fiyatlamaya bağlı olarak ise 1575 desteğini
takip ediyoruz.

GBPUSD
İngiltere tarafında beklentilerin üzerinde gelen tüketici fiyat endeksi sonrasında Dolar güçlü senaryo ile Sterlin tarafında
değer kazancı yaşanmazken, bugün İngiltere’de Ocak ayı perakende satışlar verisi yüzde 0,8 ile beklentilerin üzerinde artış
gösterdi. Buna rağmen yeni güne 1,29 seviyesi altında başlayan paritede 200 günlük üssel hareketli ortalama seviyesi olan
1,2850 desteğine yönelik atakların gündeme geldiği görülüyor. Korona virüs riskinin ekonomiler üzerindeki etkisinin
Brexit’i arka plana atmasıyla bir miktar GBPUSD paritesi sınırlı bant aralığında hareket ediyor. Yukarıda 1,30 seviyesi üzeri
kapanışların devamında yükselişlerin 1,3250 direnci ile hız kazanacağını düşünüyoruz. Aşağıda ise 1,2750 ana destek
noktası olarak güncelliğini korumakta.
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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

Piyasalardaki risk iştahının vaka sayısının bir miktar hız kesmesi ile artması VIX endeksini 14,73 seviyesine taşıdı.
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S&P500 SEKTÖR PERFORMANSLARI

EN ÇOK ARTAN-DÜŞEN HİSSELER
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Yatırım Finansman Menkul Değerler
Meclis-i Mebusan Cad. 81 Fındıklı 34427 Beyoğlu/İstanbul
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.
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