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ABD’deki Gelişmeler
 Dünya genelinde Kovid-19 salgınında vaka sayısı 5 milyon kişiyi aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısının 327 bin kişiye
ulaştığı görülüyor. Korona virüs salgınında özellikle en kötü senaryonun geride kaldığı beklentileri piyasalardaki risk
iştahını destekliyor.
 ABD’nin önde gelen perakende şirketlerinin beklentilerin üzerinde açıkladığı finansalları sonrasında piyasalarda artan
iyimserliğe Fed tutanaklarında ABD ekonomisinin desteklenmesi için tüm araçlarını kullanmaya kararlı olduğu vurgusu
eklenmesi sonrasında endeksler
günü pozitifGÜNDEMİ
bölgede tamamdı.
BUGÜNÜN
 S&P500 endeksi yüzde 1,7 oranında değer kazanımı elde ederken, Nasdaq endeksi yüzde 2,1 ve Dow Jones endeksi
yüzde 1,5 oranında yükseliş kaydetti.
 S&P500 endeksi içerisinde 11 sektörün tamamı pozitif bölgede yer alırken, enerji sektörü ham petrol fiyatlarındaki
yükselişi takiben yüzde 3,8 oranında değer kazanarak günün lideri konumunda yer aldı. Bu yükselişi finans sektörü
yüzde 2,2, iletişim sektörü ise Facebook hisselerinin pozitif etkisi ile yüzde 2,7 artışla takip etti. Sağlık sektörü ise yüzde
BUGÜNÜN
0,1 artış ile günün en zayıf seyreden
sektörü GÜNDEMİ
olarak ayrıştı.
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Satışları
 ABD Başkanı Donald Trump, önemli reformlar yapmaması halinde Dünya Sağlık Örgütü'ne sağlanan fonları 30 gün
BUGÜNÜN
sonra kalıcı olarak donduracağını
belirtti.GÜNDEMİ
ABD senatosu, ABD endekslerinde işlem gören bazı Çin hisselerinin borsadan
çıkarılmasına yönelik karar aldığını açıkladı. Ayrıca Trump’ın Kovid-19 salgınından dolayı Çin’in sorumlu tutulması
gerektiğini belirtmesi endeksler üzerindeki alım potansiyelini bir miktar zayıflattı.
 ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon), Kovid-19 aşısının 2021'in ortalarına kadar bulunamayacağı ve salgının tekrar
edebileceği ihtimali hesap edilerek hazırlık yapıldığını açıklaması da dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı.
 ABD 10 yıllık tahvil faizleri 3 baz puan düşüşle yüzde 0,68 seviyesine geriledi.
 Dolar endeksi ise yüzde 0,2 düşüşle 99,14 seviyesinde yer alıyor.
Hisse Senetleri Görünümü
 Facebook, Facebook Shops ile işletmelerin ürünlerini direkt kullanıcılara satacabilecek platformu sunması sonrasında
günü yüzde 6,0 oranında değer kazancıyla sonlandırdı.
 ABD ve Çin arasındaki gerilimin tekrardan alevleneceğine ilişkin beklenti ve ABD’nin Çinli şirketler üzerindeki artan
incelemesi sonrasında Alibaba hisseleri yüzde 0,2 oranında değer kaybederken, Baidu hisselerinde kayıp yüzde 1,1
seviyesine ulaştı.
 Target ve Lowe's hisseleri beklentinin üzerinde açıkladığı finansallarına rağmen, Target hisseleri yüzde 3,0’lük bir
oranda değer kaybı yaşarken, Lowe’s hisseleri yüzde 0,1’lik bir kazançla günü tamamladı.
 ABD'li savunma devi Lockheed Martin’in Kovid-19 salgını sonrası başlattıkları yeni çalışma programı nedeniyle 2020
yılında F-35 uçaklarının teslimatı ile ilgili belirledikleri hedefe ulaşamayacakları açıklandı. Şirket bu açıklaması
sonrasında yüzde 2,4 oranında değer kaybı ile günü sonlandırdı.
 Amerikan kozmetik ve bakım ürünleri markası Johnson & Johnson, kansere yol açtığı öne sürülen talk bebek
pudrasının ABD ve Kanada'da satışını durdurduğunu açıklaması sonrasında yüzde 1,0’e yakın oranda değer kaybetti.
 Ford Motor, COVID-19 enfeksiyonları nedeniyle ABD'da iki montaj fabrikasını kapattı. Ford Motor Co, koronavirüs
pandemisinin yol açtığı hasar nedeniyle ABD'deki 2 montaj fabrikasını kapattığını duyurdu. Ayrıca Ford sözcüsü Kelli
Felker,bir işçinin pozitif Kovid-19 testi nedeniyle Dearborn, Michigan fabrikasını kapatırken, Chicago montaj
fabrikasının parça sıkıntısı nedeniyle kapatıldığını açıkladı.
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Hisse Senetleri Görünümü
 AstraZeneca Plc'nin, Oxford Üniversitesi'yle Covid-19 aşısı geliştirmek üzere ABD'den 1 milyar dolardan fazla fon
aldığını açıkladı.
 Çin'in teknoloji devi Xiaomi, Kovid-19 salgınına rağmen 2020 yılının ilk çeyreğinde yıllık yüzde 13.6 gelirABD
artışıyla üç
aylık gelirini 7 milyar dolar üzerine taşıdı.
Borsalarında
G10’daki Gelişmeler
 İngiltere İmalat PMI rakamıBUGÜNÜN
Mayıs ayında 40,6
ile beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, Hizmet PMI tarafı
ise 27,8 ile
Bugün
GÜNDEMİ
tahminlerin altında kaldı.
Açıklanacak
 Euro Bölgesi İmalat PMI ise Mayıs ayında 39,5 seviyesinde gerçekleşirken, Hizmetler PMI’ı 28,7 ile zayıf görüntüsünü
Bilançolar
korumaya devam ediyor.
P
Asya’daki Gelişmeler
i OHAL
 Japonya'da hükümet, Kovid-19 salgınıyla mücadele çerçevesinde Osaka, Kyoto ve Hyogo'da yürürlükte bulunan
y
BUGÜNÜN GÜNDEMİ
şartlarını kaldırdı.
S a
Para
Tazalış
 JaponyaTSİ
Nisan ayıVeri/Gelişme
ihracatı yüzde 21,9
oranında
daralma Önceki
gösterirken,
ithalat rakamı
Dönem
Beklenti
Değişim
Önemise yüzde 7,2’lik bir oranda
e s
Birimi
Şirk
a
yaşadı.
ma
Sa
ABD Mevcut Ev
et
r
Mart
Aylık
 USD
Japonya'da
İmalat
PMI
rakamı
ise
38,4
ile
düşüşünü
sürdürse
de
hizmet
sektörü
PMI
rakamı
21,5'ten
25,3
seviyesine
17:00
5,30M
5,77M
**
b
D
ati
Satışları
Adı
i
o e
toparladı.
h

T

T

BUGÜNÜN GÜNDEMİ

T
Para Birimi
USD
USD
USD
NGAS
USD

l ğ
e
r
i

BUGÜNÜN GÜNDEMİ
TSİ
15:30
15:30
17:00
17:30
21:30

Veri/Gelişme
İşsizlik Maaşı Başvuruları
Philadelphia Fed İmalat Endeksi
Mevcut Konut Satışları
Doğal gaz Stokları
Fed Başkanı Powell’ın Konuşması

Dönem

Mayıs
Nisan

Beklenti
2.400K
-41,5
-18,9%
83B

Önceki
2.981K
-56,6
-8,5%
103B

NVI
N 1
Değişim
DIA
V 8
Haftalık
CorAylıkD M
pAylıkA i
Haftalık l
y
a
r
$

Me M 6
dtro D 0
nic T M
PLC
i
l
y
a
r
$
Bes
t
Buy
Co
Inc

2
2
M
i
l
y
a

2 Piy
Önem
1 **as
. ***a
0 **ka
5 **pa
. ***
ndı
kta
n
so
nr
a
2 1
.
0
5
.
2
0
2
0
2 Piy
1 as
. a
0 açı
5 lm
. ad
2 an

B
e
k
l
e
n
t
i
*

1
.
6
8

2
0
2
0

1
.
0
6

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ
21.05.2020

T
ABD Borsalarında Bugün Açıklanacak Bilançolar
Şirket Adı

Sembol

Piyasa Değeri

Tarih

Saati

Beklenti*

NVIDIA Corp
Medtronic PLC
Best Buy Co Inc
Hewlett Packard Enterprise Co
Hormel Foods Corp
TJX Companies Inc
Ross Stores Inc
Splunk Inc
Intuit Inc

NVDA
MDT
BBY
HPE
HRL
TJX
ROST
SPLK
INTU

216 Milyar $
130 Milyar $
21 Milyar $
12 Milyar $
25 Milyar $
60 Milyar $
31 Milyar $
25 Milyar $
74 Milyar $

21.05.2020
21.05.2020
21.05.2020
21.05.2020
21.05.2020
21.05.2020
21.05.2020
21.05.2020
21.05.2020

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

1.68
1.06
0.6
0.3
0.42
-0.15
0.06
-0.57
5.48

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

TAIWAN SEMICONDUCTOR M. (TSM)

17.1

22.3

5.0

10402034 258 Milyar $ 49.00-51.00

AL

64.20

45.00

COPART, INC. (CPRT)

17.1

25.9

8.8

2683211

18 Milyar $

77.00-81.50

AL

120.00

65.00

PERRIGO COMPANY (PRGO)

17.1

38.4

1.2

1420265

7 Milyar $

51.00-54.00

AL

82.00

42.50

*Hisse önerileri 18-25 Mayıs tarih aralığına yönelik oluşturulmuştur. Hisselerin son durumuna ilişkin bilgilendirme günlük
olarak yapılacaktır.
TAIWAN SEMICONDUCTOR M. (TSM): Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited, yarı iletken cihazların
üretimi, satışı, paketlenmesi, test edilmesi ve bilgisayar destekli tasarımı ile ilgili olarak faaliyet göstermektedir. Şirket
aynı zamanda elektronik yedek parçalar, renkli filtreler ve mühendislik destek hizmetleri sunmaktadır. Taiwan
Semiconductor Manufacturing Company Limited 1987 yılında kurulmuştur ve merkezi HsinChu, Tayvan'da
bulunmaktadır.
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COPART, INC. (CPRT): Copart Inc. araç pazarlama hizmetleri üzerine faaliyet göstermektedir. Şirket sigorta şirketleri,
bankalar ve finans şirketleri, hayır kurumları ve bayilerine açık artırma tarzı satış teknolojisi ile internet üzerinden araç
hizmetleri sunar. Şirket ürünlerini genel olarak lisanslı araç imalatçılarına, tamir lisans sahiplerine, kullanılmış araç
satıcılarına ve ihracatçılarına satmaktadır. Şirket 5 Mart 2020 itibariyle 11 ülkede yaklaşık 200 lokasyonda faaliyet
göstermektedir. Copart, Inc. 1982 yılında kurulmuştur ve merkezi Dallas, Teksas'ta bulunmaktadır.
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PERRIGO COMPANY (PRGO): Perrigo Company plc, ABD, Avrupa ve uluslararası alanda sağlıklı yaşam çözümleri tedariği
üzerinde faaliyet göstermektedir. Şirket, Prevacid 24HR, Good Sense, Zephrex D, ScarAway, Plackers markaları altında üst
solunum, ağrı ve uyku destekleyicileri, sindirim sağlığı, beslenme, vitaminler, mineraller ve takviyeler, sağlıklı yaşam tarzı,
cilt bakımı ve kişisel hijyen ve ağız bakım ürünleri üzerine üretim gerçekleşmektedir. Perrigo Company plc 1887 yılında
kurulmuştur ve merkezi Dublin, İrlanda'da 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
Almanya ve Fransa’dan Avrupa Birliği ekonomisini desteklemek amaçlı önerilen 500 milyar Euro’luk teşvik paketi
sonrasında paritede 1,0950 seviyesine varan oranda yükseliş hareketi oluşmuştu. Dolar’daki zayıflığın da katkısı ile 1,10
seviyesine yönelik atak içerisine giren paritede bu seviye üzeri kapanışlar başarılı olamadı. Ayrıca Avrupa Birliği
Komisyonu, korona virüs nedeniyle oluşabilecek bütçe açıkları ve kamu harcamaları gibi birlik mali kurallarına uymayan
ülkelere yönelik disiplin süreci başlatılmayacağını duyurdu. Bugün ise Euro Bölgesi İmalat PMI rakamı 39,5 ile beklentileri
karşılarken, Hizmet PMI rakamının 27,8 ile tahminlerin bir miktar altında seyrettiği görülmekte. Bu gelişmelerin akabinde
paritede oluşabilecek geri çekilmeler 1,09 desteği çerçevesince izlenirken, yükselişlerde 1,10 direnci üzeri kapanışlar
büyük önem arz etmekte.
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AMERİKAN TİPİ HAM PETROL (WTI): Haftalık ham petrol stoklarında beklenmedik bir düşüş meydana geldikten sonra
petrol fiyatları hafif aşağı yönlü ivmelense de gün sonu kapanışını 35,0 $ seviyesine yönelik ataklarla gerçekleştirdi. Ham
petrol stokları 1,1 milyon varil artış beklentisinin aksine yaklaşık 5 milyon varil civarında azalış gösterirken, ham petrol
üretim miktarı ise önceki haftaya oranla 100 bin varil azaldı. Ancak distile yakıt ve benzin stoklarında yaşanan yükseliş
emtiadaki yükselişleri baskıladı. Böylece 35,0 $ seviyesine yönelik atak içerisinde yer alan ham petrolde 37,60 direnci ile
alım potansiyelinin artması beklenebilir. Ancak bu seviyeden gelebilecek olan dönüşlerde ise 30,0 $ önemli bir geçiş
noktası olarak güncelliğini korumaya devam ediyor.
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ALTIN
Fed’in bir önceki toplantısına ilişkin dün yayımladığı tutanaklarında korona virüs salgını nedeniyle ekonomide oluşan
kırılganlığa karşın Fed’in elindeki tüm araç setini kullanacağını açıklaması piyasalardaki risk iştahını arttırıcı bir gelişme
olarak yer aldı. Bu gelişmenin akabinde 1730 seviyesine dek geri çekilen değerli metalde alım potansiyeli korunsa da 1747
seviyesi üzeri kapanışların zayıf kaldığı görülüyor. Dolar tarafı hala sakin, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde ise sınırlı bir geri
çekilme mevcut. Bu gelişmelerin de değerli metaldeki hafif geri çekilmeyi sınırladığı söylenebilir. Değerli metalin 1730
seviyesi üzerindeki görünümünü koruması emtiada tekrardan 1747 ve 1770 direnç seviyelerine yönelik atakları
beraberinde getirebilir. Ancak 1730 seviyesi altı kapanışlarda 1715 desteğine dikkat etmekte fayda var.

GBPUSD
İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, Kovid-19 krizi ortamında, faiz oranları için alt sınırın aktif bir şekilde
değerlendirilmeye devam edildiğini belirtti. İngiltere’de Mayıs ayı İmalat PMI rakamı 40,6 ile beklentileri aşarken, Hizmet
PMI rakamı 27,8 ile tahminlerin üzerinde gerçekleşti. Bu veri sonrasında Sterlin varlıkları üzerinde oluşan değer kazanımı
GBPUSD paritesinde hafif alım potansiyeli yarattı. İngiltere’deki enflasyon görünümü sonrasında hafif tansiyonun
oluştuğu paritenin 1,2250 seviyesi üzeri kapanışlarında bir miktar zayıf kaldığı görülüyor. Özellikle bu seviyeyi aşmasının
mümkün olması durumunda alımların 50 günlük üssel hareketli ortalama seviyesi olan 1,24 direncine dek sürmesi
beklenebilir. Paritenin 1,2250 seviyesi üzerine yerleşmekte başarılı olamaması durumunda düşüşleri 1,21 desteği
çerçevesince 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 ve Çin arasındaki ticaret geriliminin tekrardan artış göstermesi ihtimali ile VIX endeksi 28,73 seviyesinde seyrediyor.
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S&P500 SEKTÖR PERFORMANSLARI

EN ÇOK ARTAN-DÜŞEN HİSSELER

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ
21.05.2020

T
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 mesajd a 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 terc ihlerinize 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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