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ABD’deki Gelişmeler
 Çin’den sonra ölümlerin dünya geneline yayıldığı korona virüsüne yakalanan kişi sayısı 76 bin 700'ü aştı. Virüs kaynaklı
hayatını kaybedenlerin sayısı ise toplam 2 bin 247 kişiye ulaştı. Çin’de 2 bin 236, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 2,
İran'da 2, Japonya'da 3, Güney Kore, Tayvan, Filipinler ve Fransa'da da birer kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti.
 Böylece piyasalardaki risk iştahının bir miktar bozulmasıyla ABD’de borsalar günü satıcılı bir seyirle kapadı. S&P500
endeksi yüzde 0,4 kayıpla günü kapatırken, Dow Jones endeksi yüzde 0,4 azalışla dün sonu kapanışı yaptı. Nasdaq
endeksi yüzde ise yüzde 0,7
düşüşle 9.750,97
puana geriledi.
BUGÜNÜN
GÜNDEMİ
 S&P500 içerisinde teknoloji sektörü yüzde 1,0 düşüşle günün kaybedeni olarak ön plana çıkarken, emlak sektörü
yüzde 1,2 artışla günün en iyi performans gösteren şirketi oldu. Kamu hizmetlerinde ise yüzde 0,3 ile sınırlı bir oranda
artış meydana geldi.
 Fed Başkan Yardımcısı Richard Clarida, ABD ekonomisinin yaşanan korona virüsü riskine rağmen herhangi bir ivme
kaybı yaşamadığını böylece merkez bankasının faiz oranı politikasını değiştirme potansiyeli içerisinde olmadığını
belirtti. Ayrıca Clarida korona virüs salgınının ekonomiler üzerindeki etkisini değerlendirmek için erken olduğunu da
dile getirdi.
 Philadelphia Fed İmalat Endeksi Ocak ayında 17,0 seviyesinde iken Şubat ayında 36,7'ye yükseldi.
 15 Şubat tarihinde sona eren haftada işsizlik maaşı başvuruları 4 bin kişi artışla 210 bin seviyesine yükseldi.
 ABD 10 yıllık tahvil faizleri 5 baz puan düşüşle yüzde 1,53 seviyesine geriledi.
 Dolar endeksi ise yüzde 0,2 yükselişle 100,00 noktasına yönelik ataklar içerisinde yer aldığı görülmekte.
Hisse Senetleri Görünümü
 Kanada'lı telekom operatörü Telus Corp, fiyatları yüzde 25 oranında düşürmesi durumunda gelecek 5 yıl içinde 5.000
kişiyi işten çıkarabileceği duyurması sonrasında yüzde 3,2 oranında değer kaybına uğradı.
 Microsoft CEO'su Satya Nadella, teknoloji devinin gelecek 5 yıl içinde Meksika'ya 1,1 milyar dolar yatırım yapacağını
açıkladı. Yatırımlarını genişleten şirketin küresel risk iştahındaki zayıflama nedeniyle günü yüzde 1,5 oranında ekside
kapadığı görülüyor.
 Morgan Stanley, E*Trade Financial'ı 13 milyar dolara satın aldığını açıklaması sonrasında şirket hissesi yüzde 4,6
oranında değer kaybına uğradı.
 ViacomCBS, hayal kırıklığı yaratan finansal sonuçları sonrasında yüzde 18,0’e varan oranda değer kaybına uğrayarak
S&P500 endeksi üzerinde olumsuz etki yarattı.
G10’daki Gelişmeler
 Almanya Şubat ayı İmalat PMI rakamı ise 47,8 ile beklentilerin üzerinde geldi.
 Almanya Hizmet PMI rakamı ise Şubat ayında 53,3 ile bir önceki ayın altında gerçekleşti.
 Euro Bölgesi İmalat PMI rakamı Şubat ayında 49,1 ile eşik seviye 50,0’ye oldukça yaklaştı.
 Euro Bölgesi Ocak ayı tüketici fiyat endeksi ise yüzde 1,4 oranında artış yakaladı.
 İngiltere İmalat PMI rakamı ise 51,9 ile beklentileri aşarak ekonomiye dair pozitif bir tablo çizdi.
 Almanya Maliye Bakanlığı, Almanya'da ticaret görünümünün talep zayıflığından etkilendiğini ve korona virüs
salgınının ihracatçılar üzerinde risk unsuru oluşturacağını belirtti.
Asya’daki Gelişmeler
 Japonya Şubat ayı imalat PMI rakamı 47,6 ile bir önceki aya oranla daralma gösterdi. Hizmet PMI rakamı ise 46,7 ile
beklentileri karşılayamadı.
 BOJ Başkanı Haruhiko Kuroda, yeni koronavirüs salgınının G20 zirvesinde tartışılacak en büyük konu olabileceğini dile
getirdi.
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BUGÜNÜN GÜNDEMİ
Para Birimi
USD
USD
USD
WTI, Brent

TSİ
17:45
17:45
18:00
21:00

Veri/Gelişme
ABD İmalat PMI
ABD Hizmet PMI
ABD Mevcut Konut Satışları
Baker Hughes Sondaj Kuyusu Sayısı

Dönem

Şubat
Şubat
Ocak

Beklenti
51,5
53,0
-1,8%

Önceki
51,9
53,4
3,6%
678

Değişim

Aylık
Aylık
Aylık
Haftalık

Önem
**
**
***
**

ABD Borsalarında Bugün Açıklanacak Bilançolar
Şirket Adı

Sembol

Piyasa Değeri

Tarih

Saati

Beklenti*

Baxter International Inc
Southern Copper Corp
Pinnacle West Capital Corp
Deere & Co
WP Carey Inc

BAX
SCCO
PNW
DE
WPC

47 Milyar $
29 Milyar $
11 Milyar $
52 Milyar $
14 Milyar $

21.02.2020
21.02.2020
21.02.2020
21.02.2020
21.02.2020

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

0.5
0.5
1.26
0.5

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 - 21 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

21.02.2020

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.
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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
Dolar varlıklarının açıklanan olumlu makroekonomik verilerle de desteklenmesiyle kazançlı görüntüsü arttırması
sonrasında paritede 1,08 seviyesi altı fiyatlamalar sürüyor. ECB tutanaklarında korona virüs riskinin ekonomiler üzerine
etkisine değinilmesi bir miktar Euro tarafında tansiyonu arttırırken, tüketici güveninde meydana gelen artışın parite
yükselişlerini tetiklemediğini gördük. Bugün ise Euro Bölgesi İmalat PMI rakamı 49,1 ile beklentileri karşılarken, Hizmet
PMI tarafı 52,8 ile zayıf bir yükseliş kaydetti. Böylece EURUSD paritesinin 2017 yılından bu yana en düşük seviyesine
gerilemesinin ardından hafif toparlanma çabası içerisine girdiğini gördük. EURUSD’de özellikle 1,0750 desteği ile beraber
satıcılı görüntünün artması beklenebilir. Toparlanma ihtimaline bağlı olarak ise 1,0830 direncini takip ediyoruz.
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AMERİKAN TİPİ HAM PETROL (WTI): Ham petrol fiyatları dün yüzde 0,8 yükselişle 53,77 noktasına tırmandı. Haftalık ham
petrol stokları 2,4 milyon varil azalış beklentisinin altında 400 bin varillik bir artış kaydederken, benzin stokları yaklaşık 2
milyon varil ile beklentilerin üzerinde azalış gösterdi. Veri sonrasında aşağı yönlü eğilimine hız kazandırmış olan emtiada
54,00 dolar seviyesinden dönüş meydana geldi. Rusya Enerji Bakanı petrol piyasasına ilişkin riskleri görüşmeye devam
ettiklerini açıkladı. Diğer taraftan devam eden korona virüs riski nedeniyle küresel büyüme endişelerinin devam etmesi
ham petroldeki yükseliş potansiyelini baskılamaya devam ediyor. Bu bilgiden hareketle emtianın 50 günlük üssel hareketli
ortalama seviyesi 55,00 dolar’ı aşmakta başarılı olamaması durumunda geri çekilmeler 52,50 desteğine dek sürebilir.
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ALTIN
Korona virüs salgınının Çin haricinde diğer ülkelerde de can kaybına yol açmasıyla küresel risk iştahı oldukça zayıfladı.
Endeksler günü satıcılı bölgede tamamlarken, değerli metalin bu sabah itibariyle 1630 direnci üzerine tırmandığını
görüyoruz. Diğer taraftan ABD’de açıklanan olumlu verilerin Dolar endeksi üzerinde değer kazancını tetiklemesinin de Ons
Altın yükselişlerini bir miktar baskıladığı söylenebilir. Ancak artan güvenli liman talebi ile tahvil fiyatlarında meydana gelen
artış ABD 10 yıllık tahvil faizlerini aşağı yönlü yüzde 1,50 seviyesine taşıdı. Değerli metalin piyasalarda artan risk unsuru
kaynaklı 2013 yılı seviyelerine varan oranda yükselişlerine hız kazandırmasını 1650 direnci üzeri kapanışlarla takip
ediyoruz. Bu seviye üzerinde ise bir sonraki hareket noktası olarak 1675 direncini takip edebiliriz.

GBPUSD
İngiltere Ocak ayı perakende satışlar verisinde yüzde 0,8 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi. Bu gelişme ile beraber
Sterlin tarafında bir miktar güç kazanımı olsa da Dolar varlıklarının tarihi yükseliş ivmesi içerisine girmiş olması ile parite
yükselişlerinin baskılandığı görülmekte. Özellikle paritenin 50 günlük üssel hareketli ortalama seviyesi olan 1,30’un
altındaki seyrini korumasıyla satıcılı seyrini bir müddet daha koruması beklenebilir. Bu seviye altında ise 1,2750 ana destek
noktamız olma görevini koruyor. Ancak bugün açıklanan İmalat PMI rakamının 51,9 seviyesinde bir önceki aya oranla ivme
kaydetmesiyle paritede desteklenebilecek olan yükseliş eğilimini 1,30 ve 1,3150 direnç seviyeleri çerçevesince takip
ediyoruz.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ
21.02.2020

T

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 bir miktar bozulmasıyla VIX endeksini 16,92 seviyesine yükseldi.
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S&P500 SEKTÖR PERFORMANSLARI

EN ÇOK ARTAN-DÜŞEN HİSSELER
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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
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etmemektedir. Teşekkür ederiz.
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