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ABD’deki Gelişmeler
 S&P500 günü yüzde 0,8'lik bir kazanç ile bitirerek yeni rekorunu test etti.
 Dow Jones yüzde 1,0 artışla 26 Ocak'tan bu yana ilk kez tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
 Nasdaq endeksi ise yüzde 1,0'lik bir artışla gün sonu kapanışı yaptı.
 ABD’de işsizlik maaşı başvuruları 49 yılın en düşük seviyesine gerileyerek 201 bin olarak açıklandı.
 ABD’de ikinci el konut satışları Ağustos ayında değişim göstermeyerek 5,34 milyon oldu.
 Eylül ayı Philadelphia Fed İmalat Endeksi, bir önceki ay verisi olan 11,9’dan 22,9’a yükselerek üretim faaliyetlerinde
hızlanmaya işaret etti.
 ABD 10 yıllık tahvil faizleri Çarşamba günü dört ayın en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra yüzde 3,08 seviyesinde
dengelendi. Dolar endeksi ise yüzde 0,7 düşerek 93,46 seviyesine geriledi.
 ABD Başkanı Trump, OPEC'e yönelttiği eleştirilerin akabinde "OPEC’in şu anda fiyatları aşağı çekmesi gerektiğini’ dile
getirdi.
Hisse Senetleri Görünümü
 Darden Restaurants açıkladığı finansal raporunda yüzde 6,2 oranında artan gelirleri ile beraber satışları yüzde 3,3
oranında arttı. Bu gelişme sonrasında şirket hissesi günü yüzde 1,22 ekside kapattı.
 Micron Technology, beklentilerin üzerinde gelen hisse başı kar rakamına paralel, geçen yılın aynı dönemine göre
gelirlerini yüzde 38 oranında arttırdı. Bu gelişmelerin akabinde şirket hissesi günü yüzde 2,22 alıcılı kapattı.
 Önemli bir yazılım şirketi olan Red Hat, hayal kırıklığı yaratan üçüncü çeyrek finansalları sonrasında yüzde 6,5
oranında değer kaybetti.
 Amazon, Seattle'daki bir etkinlikte, bir mikrodalga fırın da dahil olmak üzere sesli asistan destekli 15 adet yeni
ürününü piyasaya sürdü. Etkinlik sonrası Amazon hisseleri günü yüzde 0,9 artıda kapattı.
G10’daki Gelişmeler
 Euro Bölgesi İmalat PMI rakamı Eylül ayında bir önceki ay verisinin altında 53,3 seviyesinde açıklanırken, Hizmet PMI
rakamında 54,7 ile beklentinin üzerinde artış gerçekleşti.
Asya’daki Gelişmeler
 Japonya Eylül ayı İmalat PMI rakamı 52,9 ile beklentinin altında bir ivme kaydetti.
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HAFTALIK HİSSE ÖNERİLERİ
Finansal Enstrüman

Piyasa Ortalama F/K

F/K P/DD

Ortalama
Piyasa Değeri
İşlem Hacmi

Alım Fiyat
Aralığı

Öneri

Kar-Al Zarar-Kes

AMDOCS LİMİTED (DOX)

21.1

22.9

2.7

629110

9 Milyar $

65.55-66.50

AL

70.00

64.50

ALLY FINANCIAL INC (ALLY)

21.1

10.1

0.9

3065800

11 Milyar $

26.85-27.15

AL

29.00

26.20

INTERCONTINENTAL HOTELS (IHG)

21.1

19.2

211200

11 Milyar $

61.00-62.00

AL

66.50

59.50

*Hisse önerileri 17-24 Eylül tarih aralığına yönelik oluşturulmuştur. Hisselerin son durumuna yönelik bilgilendirme günlük
olarak yapılacaktır.
AMDOCS LİMİTED (DOX): Amdocs Limited, dünya çapında iletişim, eğlence ve medya endüstrisi servis sağlayıcılarına
yazılım ve servis çözümleri sunmaktadır. Ayrıca şirket ağ hizmetlerini sanallaştırmak için ağ işlevlerini sanallaştırma
standartlarına dayalı yazılım çözümleri de sunar. Şirket, mobil finansal hizmetler ve büyük veri analizi ürünleri de
sunmaktadır. Şirket 1988 yılında kurulmuştur ve merkezi Chesterfield, Missouri'de bulunmaktadır.

ALLY FINANCIAL INC (ALLY): Ally Financial Inc., ABD ve Kanada'daki tüketiciler, işletmeler, otomotiv satıcıları ve kurumsal
müşteriler için çeşitli finansal ürünler ve hizmetler sunmaktadır. Şirket, yan kuruluşu olan Ally Bank aracılığıyla ticari
bankacılık ürün ve hizmetleri sunmaktadır. Şirket daha önce GMAC Inc. olarak bilinirken, adını Mayıs 2010'da Ally Financial
Inc. olarak değiştirmiştir. Ally Financial Inc. 1919'da kurulmuştur ve merkezi Detroit, Michigan'da bulunmaktadır.
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INTERCONTINENTAL HOTELS (IHG): InterContinental Hotels Group, Amerika, Avrupa, Asya, Orta Doğu, Afrika ve Çin'deki
büyük otellere sahiptir. Şirket InterContinental, Kimpton, Hotel Indigo, EVEN, HUALUXE, Crowne Plaza, Holiday Inn,
Holiday Inn Express, Holiday Inn Club Vacations, Holiday Inn Resort, avid, Staybridge Suites ve Candlewood Suites
markalarının altında otel, tatil köyleri ve restoranlar işletmektedir. 22 Ağustos 2018 itibariyle, şirketin 810.000 oda ile
yaklaşık 5.400 oteli vardır. InterContinental Hotels Group PLC 1967 yılında kurulmuştur ve merkezi Birleşik Krallık,
Denham'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.
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EURUSD
Günü zayıf geçiren Dolar varlıkları ile yükselişlerine hız kazandıran paritede 1,1770 seviyesine varan yükseliş gerçekleşti.
AB liderlerinin yeni bir Brexit zirvesi düzenleyeceklerini açıklamaları sonrasında Sterlin ve Euro varlıklarında Dolar’a karşı
değer kazanımı gerçekleşti. Gün içerisinde açıklanan Euro Bölgesi İmalat PMI rakamı ise beklentilerin altında artış
gerçekleştirdi. Dün ABD tarafında açıklanan verilerin seyri oldukça pozitifti ancak Dolar tarafında değer kazanımını
tetiklemekte yeterli olamadı diyebiliriz. Paritenin 1,1730 seviyesi üzerindeki kalıcılığını koruması yukarı yönlü potansiyelin
devam etmesi açısından önemli. Özellikle kısa vadeli olarak 1,1815 direnç seviyesi ile beraber alımların artarak devam
ettiğini görebiliriz. Bir sonraki hareket noktası olarak ise 1,1890 direncini takip ediyoruz.

AMERİKAN TİPİ HAM PETROL (WTI)
ABD Başkanı Trump, OPEC’e yönelik eleştirel açıklamalarda bulunmasının ardından örgütün petrol fiyatlarını düşürmesi
gerektiğini dile getirdi. Bu açıklama sonrasında emtiada yüzde 0,6 oranında düşüş meydana gelerek 70,26 dolar seviyesi
gündeme geldi. 23 Eylül’de Cezayir’de bir araya gelecek olan OPEC üyelerinin Trump’ın mesajını dikkate alıp almayacakları
büyük bir merak unsuru oluşturuyor. Yükselen petrol fiyatlarının sorumlusu olarak OPEC’i gösteren Trump’ın açıklamaları
sonrasında emtianın yeni güne bir miktar zayıf başladığını görüyoruz. Açıklanan haftalık stok verileri sonrası yükselişlerine
hız kazandıran emtiada 70,00 Dolar seviyesi üzeri hareketliliğin korunması olumlu algılanabilir. Bugün Baker Hughes
tarafından açıklanacak olan sondaj kule sayıları takip edilecek. OPEC toplantısı sonrasında yaşanabilecek bir geri
çekilmede 68,30 önemli bir destek seviyesi olarak izlenirken, tekrardan yükselişlerin yoğunlaşmasına bağlı olarak 71,50
direncini takip ediyoruz.
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ALTIN
Dolar varlıklarında devam eden zayıf görünüm Altın fiyatlarında yukarı yönlü potansiyelin yoğunlaşmasına yol açtı. 1210
seviyesine dek yükseliş gerçekleştiren değerli metalde ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde meydana gelen ani yükselişin pek
fazla etkili olmadığı söylenebilir. Diğer taraftan Dünya Altın Konseyi raporunda Altın talebinde artış gerçekleştiğinin
belirtilmesi Altın fiyatlarındaki yükselişi destekledi. Tüm bu gelişmeler sonrasında değerli metalin 1210-1220 direnç
bölgesini aşması ile yeni bir yükseliş potansiyeli içerisine gireceğini düşünüyoruz. Bu hareketin devamında ise ana direnç
noktası olarak 1240 seviyesini takip ediyoruz. Aksi senaryoda ise paritenin kritik destek noktası olarak 1195 desteği göz
önünde bulundurulabilir.
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GBPUSD
Dün Almanya Başbakanı Merkel, Brexit için yakın bir zamanda iş birliği içerisinde gerçekleşecek bir çıkışı dilediğini belirtti.
AB liderler zirvesinde önemli gündem maddelerinden birinin de Brexit olacağına değindi. İngiltere Theresa May ise 2019
Mart ayından önce ABD ile çıkış anlaşmasına varılması gerektiğinin altını çizdi. Tüm bu gelişmeler sonrasında Sterlin
varlıklarında değer kazanımı meydana geldi. Paritenin 1,3315 direnç seviyesini aşması yukarı yönlü potansiyeline hız
kazandırması açısından önem arz ediyor. Bu seviyenin de üzerinde 1,34 direncini takip ediyoruz. Ancak Brexit süreci ile
ilgili oluşabilecek bir olumsuz gelişme ihtimalinde ise 1,3140 ilk destek seviyemiz olma görevini koruyor.

G10 PARA BİRİMLERİNİN DOLAR’A KARŞI PERFORMANSI
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GELİŞEN ÜLKE PARA BİRİMLERİNİN DOLAR’A KARŞI PERFORMANSI

VIX ENDEKSİ

Haftanın son işlem gününde artan risk iştahına bağlı olarak VIX Endeksi 11,94 seviyesinde fiyatlanıyor.
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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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