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ABD’deki Gelişmeler
 Çin’de yayılan SARS benzeri bir virüsün piyasalardaki tedirginliği arttırmasıyla dün endeksler gün içerisinde satıcılı bir
görünüm içerisine girdi. Ayrıca Çin'de başlayan salgın riskinin ABD, Japonya, Güney Kore, Tayvan ve Tayland
ülkelerinde de görüldüğü gözlemlendi. Ancak ABD Başkanı Trump’ın Davos Zirvesi’nde gerçekleştirdiği olumlu
açıklamaların akabinde piyasalarda risk iştahı bir miktar toparlanma gösterdi.
 S&P500 endeksi günü yüzde 0,3 oranında değer kaybederken, Nasdaq endeksinde kayıplar yüzde 0,2 seviyesine
ulaştı. Dow Jones endeksiBUGÜNÜN
ise yüzde 0,5 hafif
satıcılı bitirirken, endeksteki negatif görüntünün yoğunluklu olarak
GÜNDEMİ
Boeing hisselerindeki değer kaybından kaynaklandığı görülüyor.
 S&P500 endeksi içerisinde enerji sektörü yüzde 1,9 oranında değer kaybına uğrarken, temel maddeler sektörü yüzde
1,1 eksi ile gün sonu kapanışı yaptı. Sanayi sektöründe ise kayıplar yüzde 1,1 seviyesine ulaştı. Diğer taraftan emlak
sektörü yüzde 1,1 oranında değer kazanırken, kamu hizmetleri sektörü yüzde 0,8 ile günün pozitif performans
gösteren sektörler içerisinde yer aldı. Ayrıca Trump, Avrupa Birliği ile bir anlaşma yapılmazsa Avrupa otomobillerine
uygulanacak olan yüzde 25 oranındaki gümrük vergisinin kapıda olduğunun altını çizdi.
 ABD Başkanı Trump bugünkü konuşmasında ise Fed’in faizleri yükseltmesini tekrardan hata olarak nitelendirdi. Ayrıca
Trump orta sınıf için vergi indirimi kapsamında büyük bir hareketin 90 gün içerisinde açıklanacağını dile getirdi.
 Diğer taraftan ABD Başkanı Trump'ın azil sürecine ilişkin duruşmalar bugün başlıyor. Özellikle Demokratların Dışişleri
Bakanlığı’ndan belge istemesiyle ilgili talebi Cumhuriyetçiler tarafından reddedildi. Bugün ise ABD Başkanı Donald
Trump'ın yargılandığı Senatodaki yaklaşık 13 saat süren ilk azil duruşmasında, temel kuralların onaylandığı açıklandı.
 ABD 10 yıllık tahvil faizi yedi baz puan düşüşle yüzde 1,77 seviyesine geriledi.
 Dolar endeksi ise veri akışının sakin olduğu günde 97,58 seviyesinde yatay bitirdi.
Hisse Senetleri Görünümü
 Netflix, açıklamış olduğu dördüncü çeyrek finansallarında 1,30 $ hisse başı kar ile beklentileri aştı. Şirket gelirleri ise
5,47 milyar $ ile tahminlerin çok üzerinde açıklandı. Şirketin abone sayısı ise dördüncü çeyrekte 8,76 milyon ile
öngörülen seviyenin çok üzerinde yer aldı. Ancak 2020 yılı ilk çeyrek için abone sayısının 7 milyon kişi ile beklentilerin
altında gerçekleşmesinin beklendiği açıklandı. Bu beklentinin yarattığı negatif baskı ile şirket hissesinde yüzde 0,5
oranında değer kaybı meydana geldi.
 Boeing, 737 MAX model uçaklar üzerindeki çalışmanın uzatılarak yeni uçuş tarihinin 2020 yılı ortalarını bulacağını
açıklamasının akabinde yüzde 3,3 oranında değer kaybına uğradı.
 Tesla, Costco, Visa ve Intel piyasalarda paylaşılan olumlu görüşün ardından kazançlarını arttıran şirketler arasında yer
aldı.
 International Business Machines Corp (IBM) dördüncü çeyrek finansallarında hisse başı karını 4,71 ile beklentilerin
üzerinde açıkladı. Şirketin gelirleri ise 21,8 $ ile beklentileri aşarken, şirket seans öncesi fiyatlamasında yaklaşık yüzde
4,3 oranında artıda yer alıyor.
 Uber ise şirketin Hindistan'da gıda dağıtım birimi olan Zomato’yu satmasının ardından yüzde 7,03 ile beş ayın en
yüksek seviyesine yükseldi.
 İngiliz otomotiv üreticisi Jaguar Land Rover'ın iki modelin beklenenden daha düşük büyümesi nedeniyle Kuzey
İngiltere'deki Halewood fabrikasında çalışan sayısını yüzde 10 oranında azaltacağını açıkladı.
Asya’daki Gelişmeler
 Çin’de yayıldığı iddia edilen SARS virüsü nedeniyle dün Asya piyasaları günü oldukça satıcılı bölgede tamamladı.
İnsanlar arasında bulaşabilen ve mevcut bir aşısı olmayan virüsün bölgeden uzaklaşmaya karar veren insanlar
tarafından ekonomik aktiviteleri yavaşlayabileceği belirtildi.
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BUGÜNÜN GÜNDEMİ
Para Birimi
USD

TSİ
18:00

Veri/Gelişme
Mevcut Konut Satışları

Dönem

Aralık

Beklenti
1,3%

Önceki
-1,7%

Değişim

Aylık

Önem
**

ABD Borsalarında Bugün Açıklanacak Bilançolar
Şirket Adı

Sembol

Piyasa Değeri

Tarih

Saati

Beklenti*

Abbott Laboratories
Netflix Inc
Texas Instruments Inc
Johnson & Johnson
Ally Financial Inc
Amphenol Corp
Baker Hughes Co
Northern Trust Corp
Citrix Systems Inc
Raymond James Financial Inc
Prologis Inc
Teradyne Inc

ABT
NFLX
TXN
JNJ
ALLY
APH
BKR
NTRSP
CTXS
RJF
PLD
TER

158 Milyar $
148 Milyar $
122 Milyar $
392 Milyar $
11 Milyar $
32 Milyar $
23 Milyar $
22 Milyar $
15 Milyar $
13 Milyar $
60 Milyar $
11 Milyar $

22.01.2020
22.01.2020
22.01.2020
22.01.2020
22.01.2020
22.01.2020
22.01.2020
22.01.2020
22.01.2020
22.01.2020
22.01.2020
22.01.2020

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

0.95
0.52
1.01
1.87
0.93
0.91
0.31
1.68
1.93
0.38
0.79

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

AFLAC INCORPORATED (AFL)

17.1

13.1

1.3

2777788

38 Milyar $

52.30-53.70

AL

64.00

49.00

HD SUPPLY HOLDINGS INC. (HDS)

17.1

14.6

4.9

1122545

6 Milyar $

39.00-40.50

AL

48.00

37.00

ALLY FINANCIAL INC. (ALLY)

17.1

7.5

0.8

3327427

11 Milyar $

29.50-31.30

AL

40.00

27.00

*Hisse önerileri 21 - 27 Ocak tarih aralığına yönelik oluşturulmuştur. Hisselerin son durumuna ilişkin bilgilendirme günlük
olarak yapılacaktır.
AFLAC INCORPORATED (AFL): Aflac Incorporated ABD’nin en büyük sigorta sağlayıcıları içerisinde yer alan sağlık ve hayat
sigortası ürünleri üzerine faaliyet gösteren bir kuruluştur. ABD’de yaşamı kolaylaştırma ve engellilik planları gibi gelir kaybı
yaratacak süreçlerde kişilere ürünleri vasıtasıyla garanti sağlamaktadır. Aflac Incorporated, 1955 yılında kurulmuştur ve
merkezi Columbus, Georgia'da bulunmaktadır.
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HD SUPPLY HOLDINGS INC. (HDS): HD Supply Holdings, Inc. Kuzey Amerika'da endüstriyel distribütör olarak faaliyet
göstermektedir. Şirket, bakım, onarım ve operasyonlar, altyapı ve enerji ve özel inşaat sektörlerinde yaklaşık 500.000
profesyonel müşteriye geniş bir ürün yelpazesi ve hizmet sunmaktadır. Şirket daha önce HDS Investment Holding, Inc.
olarak biliniyordu ve adını Nisan 2013'te HD Supply Holdings, Inc. olarak değiştirdi. HD Supply Holdings, Inc. 2007 yılında
kurulmuştur ve merkezi Atlanta, Georgia'da bulunmaktadır.
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ALLY FINANCIAL INC. (ALLY): Ally Financial Inc., başta ABD ve Kanada'da olmak üzere tüketicilere, işletmelere, otomotiv
bayilerine ve kurumsal müşterilerine çeşitli finansal ürünler ve hizmetler sunmaktadır. Ayrıca şirket araçların satın
alınması veya kiralanması için şirketlere ve belediyelere finansman hizmetleri de sunar. Şirket öncelikle satın alma,
birleşme ve devralma, borçların yeniden finansmanı, yeniden yapılandırmalar ve işletme sermayesi için kullanılan krediler
üzerine finansman sağlar. Şirket, bağlı kuruluşu Ally Bank aracılığıyla ticari bankacılık ürün ve hizmetleri de sunmaktadır.
Ally Financial Inc. 1919 yılında kurulmuştur ve merkezi Detroit, Michigan'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
Dün Euro Bölgesi ve Almanya tarafında açıklanan ZEW endeksinin beklentilerin çok üzerinde artış göstermesi sonrasında
paritede 1,1120 seviyesine varan oranda değer kazanımı meydana geldi. Gelişmiş ülke para birimierinin genelinde bir
toparlanma hareketi oluşurken, ABD Başkanı Trump’ın Çin ile ilişkilerin çok iyi gidiyor olduğuna yönelik Davos Zirvesi’nde
yaptığı açıklama sonrasında paritede tekrardan 1,11 seviyesi altına yönelik ataklar oluştu. Paritede 1,11 seviyesi üzeri
görünüm korunmadıkça meydana gelen yukarı yönlü gitme isteğinin zayıf kalacağını söylemek yanlış olmayacaktır.
Aşağıda ise 1,1070 seviyesi altı kapanışların 1,1150 desteği ile düşüşleri tetikleyeceğini söyleyebiliriz.
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AMERİKAN TİPİ HAM PETROL (WTI): Ham petrol fiyatlarında yüzde 0,5 düşüşle 58,25 seviyesine varan oranda geri
çekilme hareketi yaşandı. Libya’da ise petrol üretimini kesintiye uğratma ihtimaline ilişkin aksarıkların giderildiği
açıklandı. Bu gelişme petrol fiyatları üzerinde pek fazla etkili olmazken, haftalık ham petrol stokları bu hafta haftanın ilk
işlem günü ABD piyasalarının kapalı olması nedeniyle yarın açıklanacak. Brezilya Petrol Bakanı bu yıl OPEC’te yer
almayacaklarını açıklarken, Goldman Sachs’tan gelen bir rapor Çin’de yayılan virüsün petrol talebini zayıflatacağına işaret
etti. Bu gelişmenin akabinde yönünü aşağı çeviren emtiada geri çekilmelerin 57,50 desteği ile hız kazanması beklenebilir.
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ALTIN
Çin’de görülen SARS virüsü salgınının ABD dahil birçok ülkede gözlemlenmesi ile piyasalarda artan tedirginlik güvenli
limanlara olan talebi arttırdı. Güvenli liman enstrümanları arasında yer alan Yen para biriminde meydana gelen değer
kazanımının akabinde Altın fiyatlarında 1555 seviyesi çevresinde fiyatlamaların sürdüğü görülüyor. ABD Başkanı Trump’ın
Davos Zirvesi’nde yapmış olduğu pozitif açıklamaların akabinde piyasalardaki risk iştahı toparlanırken, değerli metalde
1545 seviyesine varan oranda geri çekilme hareketi oluşmuştu. Ancak devam eden virüs salgını ile değerli metalin
tekrardan 1550 seviyesi üzeri fiyatlama ile kararlı duruşunu sürdürdüğü görülüyor. Paritede özellikle 1575 direnci
geçilmeden yükseliş eğiliminin artmasını beklemiyoruz. Aşağıda ise 1535 desteğini ilk etapta takip ediyoruz.

GBPUSD
İngiltere’de istihdam değişimi verisi beklentilerin çok üzerinde gelerek dün Sterlin varlıkları üzerinde pozitif fiyatlama
yarattı. BOE’den gelen faiz indirim ihtimalini arttıran yönde açıklamaların akabinde baskı altında kalan Sterlin
varlıklarındaki bu rahatlama ile paritede 1,31 seviyesine yönelik yukarı yönlü ataklar oluştu. Dolar tarafı ise ABD Başkanı
Trump’tan gelen olumlu açıklamaların akabinde güçlü duruşunu sürdürmeye devam ederken bu görüntünün paritedeki
yükselişleri bir miktar baskıladığı söylenebilir. Özellikle paritede 1,3250 direncinin önemli bir oranda yükseliş potansiyelini
arttıracağı beklentisini korumaya devam ediyoruz. Aşağıda ise 1,30 ana destek noktamız olmaya devam ediyor.
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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 Başkanı Trump’tan gelen ılımlı açıklamaların akabinde VIX endeksi 12,44 seviyesine geriledi.
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S&P500 SEKTÖR PERFORMANSLARI

EN ÇOK ARTAN-DÜŞEN HİSSELER
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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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