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ABD’deki Gelişmeler
 Reuters’da geçen bir habere göre ABD ve Çin arasında ilk aşama anlaşmasının bu sene imzalanamayabileceğine dair
oluşan haber akışı piyasalardaki risk iştahını zayıflattı.
 ABD Ticaret Bakanı Ross da dahil olmak üzere, birçok Beyaz Saray yetkilisinden gelen iyimser açıklamalarla
örtüşmeyen bu haberin ardından küresel borsalar kazançlarını geri vermeye yöneldi.
 Diğer taraftan Çin Başbakan Yardımcısı ve üst düzey ticaret temsilcisi Liu He, ticaret anlaşmasına ilişkin “temkinli
iyimser” görüşünü sürdürdüğünü paylaşsa dahi Trump yönetiminin Hong Kong'daki protestoculara destek veren yasa
tasarısını onaylaması ile ikili arasında gerçekleşecek olan ticaret anlaşmasına ilişkin tedirginliğin arttığı söylenebilir.
 Ayrıca ABD’nin 15 Aralık’ta yürürlüğe koymayı düşündüğü tarifelerin akıbeti de piyasalar tarafında merak unsuru
oluşturmaya devam ediyor.
 S&P500 endeksi günü yüzde 0,9 oranında değer kaybı ile sonlandırırken, Dow Jones endeksi yüzde 0,4 eksi ile 27.720
seviyesinde fiyatlanıyor. Nasdaq endeksinde ise kayıpların yüzde 0,5 seviyesine ulaştığını görüyoruz.
 S&P500 endeksi içerisinde temel maddeler sektörü yüzde 1,2 oranında değer kaybına uğrarken, sanayi sektörü yüzde
0,8, iletişim sektörü yüzde 0,8 ve bilgi teknolojisi yüzde 0,7’lik bir değer kaybı ile günü negatif bölgede sonlandırdı.
 Petrol fiyatlarında meydana gelen artışın akabinde enerji sektörü ise yüzde 1,0 artış ile günü pozitif bölgede bitirdi.
 ABD 10 yıllık tahvil faizleri beş baz puan düşerek yüzde 1,74 seviyesine geriledi.
 Dolar endeksi yüzde 0,1 oranında artarak 97,91 seviyesine yükseldi.
 Bu bilgilere ek olarak, Fed’in 29-30 Ekim toplantısının ayrıntılarını içeren FOMC tutanaklarında Fed'in geçen ayki faiz
oranlarını düşürmesinden sonra bekle-gör politikası içerisine girdiği sinyali verildi.
 OECD, Dünya ekonomisine ilişkin büyüme beklentisini 2019 yılında sabit bırakırken, 2020 yılı için yüzde 3,0’dan yüzde
2,9’a düşürdü.
Hisse Senetleri Görünümü
 Home Depot hisseleri beklentileri karşılayamayan finansalları sonrasındaki ikinci seans gününü yüzde 2 ekside
sonlandırdı.
 Target Corporation, üçüncü çeyrek finansallarında beklentileri aşarak 2019 yılı sonu kar beklentilerini yukarı yönlü
revize etmesiyle günü yüzde 14'ün üzerinde artıda kapadı.
 Lowe’s, açıklamış olduğu mali raporlarında kar tahminlerini yükseltirken, şirket mağaza satışlarında beklentileri
karşılayamadı. Ayrıca gelirlerinde de bir miktar ivme kaybı yaşayan şirketin Kanada’daki 34 mağazasını kapatması
bekleniyor. Bu gelişmelere rağmen şirketin günü yüzde 5,0 oranında artıda kapadığını görüyoruz.
 Kanser ilaçları üzerinde gerçekleştirmiş olduğu çalışmaların bazı başarısız sonuçlara yol açması ile Bristol-Myers
Squibb Company hisseleri yüzde 0,8 oranında düşüş yaşadı.
 Apple CEO'su Tim Cook ve ABD Başkanı Trump’ın ABD üretimini başlatmak için Austin, Teksas'ta bir üretim tesisini
gezdiği açıklandı. Bu olumlu gelişmeye rağmen ABD ve Çin arasındaki ticaret anlaşmasının 2020 yılına öteleneceği
haberi şirket hissesinde yüzde 1,2 oranında değer kaybı yarattı.
 PayPal Holdings’in teknoloji ürünleri alışveriş platformu Honey Science Corporation'ı yaklaşık 4,0 milyar dolar
karşılığında satın aldığının açıklanması ile şirket hissesi seans öncesinde yüzde 1,7 oranında ekside seyrediyor.
G10’daki Gelişmeler
 Almanya rekabet otoritesi, ülkenin üç büyük otomobil üreticisi olan BMW, Volkswagen ve Daimler’e çelik satın
alımlarıyla bağlantılı yasadışı eylemlerinden dolayı toplam 100 milyon euro para cezası verdi.
Asya’daki Gelişmeler
 Çin’in eski Merkez Bankası Başkanı Zhou Xiaochuan, Çin'in parasal genişleme için hala alanı bulunduğunu belirtti.
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BUGÜNÜN GÜNDEMİ
Para Birimi
EUR
USD
USD
USD
NGAS

TSİ
15:30
16:30
16:30
18:00
18:30

Veri/Gelişme
ECB Tutanakları
İşsizlik Maaşı Başvuruları
Philadelphia Fed İmalat Endeks
Mevcut Konut Satışları
Doğal Gaz Stokları

Dönem

Beklenti

Önceki

Değişim

Kasım
Ekim

219K
7,0
1,4%
-89B

225K
5,6
-2,2%
3B

Haftalık
Aylık
Aylık
Haftalık

Önem
***
***
**
**

ABD Borsalarında Bugün Açıklanacak Bilançolar
Şirket Adı

Sembol

Piyasa Değeri

Tarih

Saati

Beklenti*

Splunk Inc
Intuit Inc
Ross Stores Inc

SPLK
INTU
ROST

124 Milyar $
70 Milyar $
40 Milyar $

21.11.2019
21.11.2019
21.11.2019

Piyasa kapandıktan sonra
Piyasa kapandıktan sonra
Piyasa kapandıktan sonra

0.54
0.25
0.97

HAFTALIK HİSSE ÖNERİLERİ
Finansal Enstrüman

Ortalama
Piyasa Değeri Alım Fiyat Aralığı Öneri Kar-Al Zarar-Kes
İşlem Hacmi

Ortalama F/K

F/K

P/DD

BUNGE LIMITED (BG)

17.1

-9.4

2.1

919526

7 Milyar $

55.00-57.00

AL

77.00

48.50

BROOKFIELD PROPERTY P. (BPY)

17.1

1.4

0.7

823529

17 Milyar $

18.70-19.25

AL

23.15

17.50

SONOCO PRODUCTS COMP. (SON)

17.1

3.2

3.2

413383

5 Milyar $

57.25-59.25

AL

70.00

54.00

*Hisse önerileri 13 - 18 Kasım tarih aralığına yönelik oluşturulmuştur. Hisselerin son durumuna ilişkin bilgilendirme günlük
olarak yapılacaktır.
BUNGE LIMITED (BG): Bunge Limited, dünya çapında tanınan bir tarım ve gıda şirketi olarak faaliyet göstermektedir. Şirket
tarım ürünleri ve emtia ürünlerini satın alıp, işleyerek aynı zamanda hayvansal yem üreticilerine de ürün tedariği
sağlamaktadır. 31 Aralık 2018 itibariyle şirket toplamda yaklaşık 322 megawatt toplam kojenerasyon kapasitesine
sahiptir. Şirket 1818 yılında kurulmuştur ve merkezi White Plains, New York’ta bulunmaktadır.
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BROOKFIELD PROPERTY PARTNERS (BPY): Brookfield Property Partners, bağlı ortaklığı olan Brookfield Mülkiyet GYO A.Ş.
ile toplamda yaklaşık 85 milyar dolarlık varlıklarıyla dünyanın önde gelen ticari emlak şirketlerinden biridir. Şirketin çeşitli
emlak ofisleri ve perakende portföyünün yanı sıra kiralama ve lojistik hizmetleri de bulunmaktadır. Brookfield Property
Partners L.P., Nasdaq Borsasında ve Toronto Menkul Kıymetler Borsasında işlem görürken, Brookfield Property GYO A.Ş.
sadece Nasdaq Borsasında işlem görmektedir. Şirketin varlıklarının çoğunluğu Kuzey Amerika, Avrupa ve Avustralya'da
bulunmaktadır.
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SONOCO PRODUCTS COMPANY (SON): Sonoco Products Company, Kuzey ve Güney Amerika, Avrupa, Avustralya ve
Asya'da endüstriyel ve tüketici ambalaj ürünleri üretimi üzerine faaliyet göstermektedir. Şirket kağıt ve endüstriyel
dönüştürülmüş ürünler üzerine paketleme çözümleri sunar. Şirketin ayrıca fiber bazlı inşaat boruları, ahşap, metal, tel ve
kablo makaralarına ilişkin geri dönüşüm hizmetleri de bulunmaktadır. Sonoco Products Company, 1899 yılında
kurulmuştur ve merkezi Hartsville, Güney Carolina'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
ABD ve Çin arasında imzalanacak olan ilk aşama anlaşmasının bu yıl içerisinde gerçekleşmeyeceği haberi piyasalardaki risk
iştahını zayıflatırken, Dolar varlıklarında devam eden zayıf seyir paritenin 1,1080 seviyesi üzerine tırmanmasına yol açtı.
Euro tarafında herhangi bir resesyon işareti görmeyen ECB yetkililerinden gelen açıklamalar Euro tarafını desteklerken,
FOMC tutanaklarında Fed’in faiz indirimlerine ara verdiğine ilişkin yapılan vurgu dikkat çekti. Tutanaklar fiyatlamalar
üzerinde pek etkili olmazken, paritenin yükselişlerini 1,11 seviyesi üzeri kapanışlarla takip ediyoruz. Bu seviyenin aşılması
ile EURUSD’nin 1,1150 seviyesine yönelik atakları güçlenebilir. Ancak aşağıda ise 1,1050 seviyesini ilk destek noktası olarak
izlemeye devam ediyoruz.
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AMERİKAN TİPİ HAM PETROL (WTI): Dün ham petrol fiyatlarındaki yüzde 3'lük bir yükselişle 200 günlük üssel hareketli
ortalama seviyesi olan 57,00 noktası üzerinde kapanış gerçekleştirdi. ABD’de ham petrol stokları 1,4 milyon varil ile
beklentilerin altında bir artışa işaret ederken, Cushing ham petrol stokları 2,2 milyon varil ile beklentinin üzerinde azalış
gösterdi. Veri sonrasında ham petrolde hafif geri çekilme potansiyeli oluşsa da ham petrol günü oldukça kazançlı bitirdi.
ABD ve Çin arasında sağlanacak olan anlaşmaya ilişkin oluşan olumsuz haber akışı yükselişleri bir miktar baskılarken, ham
petrolün 57,50 direnci üzerine yerleşmekte zorlandığını görüyoruz. Geri çekilmelerde 50 ve 100 günlük üssel hareketli
ortalamaların neredeyse kesişme seviyesi olarak yer alan 56,00 desteği öncelikli olarak izleniyor.
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ALTIN
ABD ve Çin’in ilk aşama anlaşmasının 2019 yılı içerisinde gerçekleşmeyeceğinin belirtilmesi sonrasında piyasalardaki risk
iştahı zayıflık gösterdi. ABD Başkanı Trump’ın faiz indirimi baskısı Dolar varlıklarını baskılarken, ABD 10 yıllık tahvil
faizlerinin de yüzde 1,74 seviyesine gerilemesinin Altın fiyatlarında yükselişi tetiklediği görülüyor. FOMC tutanaklarında
da parasal genişlemenin ekonomi üzerinde etkisinin izlenerek faizlere ara verildiğinin açıklanması önemliydi. Böylece
yükselişlerini 1475 seviyesine taşıyan değerli metalin 50 günlük üssel hareketli ortalama seviyesi olan 1483 noktası ilk
geçiş noktası olma görevini koruyor. Özellikle bu seviye üzeri kapanışlar değerli metalde tekrardan psikolojik 1500
seviyesine yönelik atakları beraberinde getirebilir. Aşağıda ise 100 günlük üssel hareketli ortalama seviyesi olan 1464
noktası düşüşlerin hız kazanması açısından baz olarak alınabilir.

GBPUSD
İngiltere’de sular bir miktar durgun iken, dün ABD tarafında açıklanan FOMC tutanakları sonrasında Dolar varlıklarının
zayıf görünümünü sürdürdüğü görüldü. Böylece Sterlin tarafı Dolar’a karşı değer kazançlarını koruyarak pariteyi 1,2950
seviyesi üzerine taşıdı. İngiltere erken seçim belirsizliği sürerken, 12 Aralık tarihi ile Brexit sürecinin akıbeti netleşebilir.
Bu tarihe kadar paritenin yükseliş eğilimini koruması açısından 1,30 seviyesi üzerine yerleşip yerleşmemesi önemli.
Özellikle 1,30 seviyesinin aşılması ile paritede orta vadeli görünümde önemli bir kırılım noktasının geçildiğini görebiliriz.
Bu hareketin devamında ise 1,3170 ilk direnç seviyesi olma görevini koruyor. Ancak oluşabilecek bir siyasi gerilime bağlı
olarak aşağıda 1,2750 desteğine dikkat etmekte fayda var.
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FED’İN FAİZ İNDİRİM OLASILIĞI

Fed’in Aralık ayı toplantısına ilişkin faiz indirim beklentileri yüzde 1,6 seviyesinde yer alıyor.
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GELİŞEN ÜLKE PARA BİRİMLERİNİN DOLAR’A KARŞI PERFORMANSI

VIX ENDEKSİ

ABD-Çin anlaşmasının erteleneceğine ilişkin oluşan spekülatif haber akışı ile VIX endeksi yüzde 13,13 seviyesine yükseldi.
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S&P500 SEKTÖR PERFORMANSLARI

EN ÇOK ARTAN-DÜŞEN HİSSELER

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ
21.11.2019

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 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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