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ABD’deki Gelişmeler
 Reuters'e göre, ABD ve Çin ticaret anlaşmasında yapısal konular hakkında altı konu üzerinde mutabakat sağlandı.
Ancak, Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü rapor edilecek yeni bir şey olmadığını söyleyerek risk iştahını bir miktar azalttı.
 ABD’de açıklanan verilerin hayal kırıklığı yaratması ile S&P500 endeksi günü yüzde 0,4 oranında değer kaybı ile bitirdi.
 Dow Jones ve Nasdaq endeksi ise yüzde 0,4 ile eş değer oranda değer kaybetti.
 S&P500 içerisinde ise enerji sektörü yüzde 1,6 oranında değer kaybederken, sağlık sektörü yüzde 0,9 ve iletişim
sektörü yüzde 0,6 eski ile düşük performans gösterdi.
 ABD’de Dayanıklı Mal Siparişleri Aralık ayında yüzde 1,2 artış ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Kasım ayı verisi
ise yukarı yönlü yüzde 1,0'lik artışa revize edildi.
 ABD’de mevcut konut satışları, Ocak ayında aylık bazda yüzde 1,2 oranında azaldı. Rapordan elde edilen en önemli
husus, mevcut ev satışları aktivitesinin Aralık ayından bu yana pek iyileşmediği yönünde.
 16 Şubat tarihinde sona eren haftanın işsizlik maaşı başvuruları 239 binden 216 bine geriledi.
 Philadelphia Fed İmalat Endeksi Ocak ayında 17,0 seviyesinde iken Şubat ayında eksi yüzde 4,1 gibi bir oranda
tahminlerin oldukça altında gerçekleşti.
 ABD'de İmalat PMI rakamı 53,7 ile tahminlerin üzerinde gerileme kaydederken, Hizmet PMI rakamında ise 56,2 ile
ekonomik aktivitelerde artış meydana geldi.
 Dolar endeksi ise yüzde 0,2 artarak 96,62 seviyesine tırmandı.
 ABD 10 yıllık tahvil faizleri üç baz puan artarak yüzde 2,69 seviyesine dek yükseldi.
Hisse Senetleri Görünümü
 Bilanço sezonunun sonuna yaklaşırken, şirketlere özgü bazı haberler piyasanın dikkatini çekti.
 Nike’ın yeni ürettiği 350 dolarlık akıllı ayakkabısı güncellemeden sonra çökmeye başladı. Nike’ın bu modeli
basketbolcu Zion Williamson inanılmaz bir sakatlık yaşamasına sebep olması ile hisse günü yüzde 1,1 satıcılı kapattı.
Genç oyuncunun ayakkabısı parçalandıktan sonra Nike, sorunu belirlemek için çalıştıklarını ifade etti.
 Hewlett Packard Enterprise Co, 0,42 $ ile beklentilerin üzerinde hisse başı kar açıklarken, şirket 2019 yılı mali
görünümünü yukarı yönlü revize etti. Şirket finansalları sonrasında yüzde 1,12 oranında artış yaşadı.
 Foot Locker, son çeyrek finansallarında gelirlerini yüzde 10’un üzerinde artırarak hisse başına 38 cent kar yazdı. Şirket
bu açıklaması sonrasında günü yüzde 0,07 satıcılı kapattı.
 Roku, dördüncü çeyrekte geçen senenin aynı dönemine göre beklentilerin üzerinde bir artış ile 275 milyon dolar gelir
rakamı açıkladı. Şirket günü yüzde 4’e yakın oranda değer kaybı ile sonlandırsa da bugün seans öncesi fiyatlamada
yüzde 6 artıda bulunuyor.
 Tesla’nın tüketici raporları, otomobilin güvenilirlik sorunları olduğu gerekçesi ile Model 3 tavsiyesini düşürdü. Bu
haber sonrasında şirket hissesi yüzde 3,7 oranında değer kaybetti.
 Restorant zinciri Wendys, dördüncü çeyrekte açıkladığı finansallarında tahminlerin üzerinde hisse başı kar açıklaması
sonrasında günü yüzde 0,6 artıda kapattı.
G10’daki Gelişmeler
 Almanya ekonomisi dördüncü çeyrekte yüzde 0,9 oranında büyüme gerçekleştirdi.
 Almanya İfo İş Endeksi 98,5 seviyesine gerileyerek beklentilerin altında gerçekleşti.
 Euro Bölgesi tüketici fiyat endeksi Ocak ayında yüzde 1,0 oranında azalış gösterdi.
 Euro Bölgesi’nde imalat sektörü 2013'ten bu yana ilk defa daralma yaşadı.
Asya’daki Gelişmeler
 Japonya tüketici fiyat endeksi Ocak ayında yüzde 0,2 artış ile beklentiler dahilinde geldi.
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BUGÜNÜN GÜNDEMİ
Para Birimi

TSİ

Veri/Gelişme

Dönem

USD

18:15

FOMC Üyesi Williams’ın Konuşması

**

EUR

18:30

ECB Başkanı Draghi’nin Konuşması

***

WTI, Brent

21:00

Baker Hughes Sondaj Kule Sayısı

Beklenti

Önceki

857

Değişim

Önem

Aylık

**

ABD Borsalarında Bugün Açıklanacak Bilançolar
Şirket Adı

Sembol

Piyasa Değeri

Tarih

Saati

Beklenti*

WP Carey Inc
Cabot Oil & Gas Corp
Evergy Inc
Wayfair Inc

WPC
COG
EVRG
W

11 Milyar $
10 Milyar $
15 Milyar $
10 Milyar $

22.02.2019
22.02.2019
22.02.2019
22.02.2019

Piyasa açılmadan önce
Piyasa açılmadan önce
Piyasa açılmadan önce
Piyasa açılmadan önce

0.58
0.26
-1.28

HAFTALIK HİSSE ÖNERİLERİ
Finansal Enstrüman

Ortalama F/K

F/K

AMERICAN AIRLINES GROUP (AAL)

17.1

11.7

VERIZON COMMUNICATIONS (VZ)

17.1

14.7

GILEAD SCIENCES (GILD)

17.1

16.0

P/DD

Ortalama
Piyasa Değeri Alım Fiyat Aralığı Öneri Kar-Al Zarar-Kes
İşlem Hacmi
8534970

16 Milyar $

34.75-36.60

AL

52.50

29.70

4.3

17600901

229 Milyar $

54.90-56.00

AL

65.00

52.00

4.0

8045486

85 Milyar $

66.00-67.50

AL

85.00

60.40

*Hisse önerileri 20-26 Şubat tarih aralığına yönelik oluşturulmuştur. Hisselerin son durumuna ilişkin bilgilendirme günlük
olarak yapılacaktır.

AMERICAN AIRLINES GROUP (AAL): American Airlines merkezi Fort Worth, Teksas’ta bulunan bağlı ortaklıkları aracılığı
ile havayolu şirketi olarak faaliyet göstermektedir. Şirket yolcu ve kargolar için tarifeli hava taşımacılığı hizmeti
sunmaktadır. Şirket başta Charlotte olmak üzere New York, Philedelphia ve diğer merkezlerinden yaklaşık 50 ülkede 350
noktaya hizmet vermektedir. Şirket daha önce AMR Corporation olarak bilinirken, adını daha sonra American Airlines
Group Inc olarak değiştirmiştir.
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VERIZON COMMUNICATIONS (VZ): Verizon dünya çapında tüketicilere, işletmelere ve devlet kurumlarına iletişim, bilgi
ve eğlence ürünleri hizmetleri sunmaktadır. Şirketin Wireless segmenti çeşitli kablosuz ses ve veri hizmeti vermektedir.
Şirket çeşitli bilgisayar ve tabletlere internet erişimi sağlamanın yanında dijital reklam ve medya platformlarına ağ erişim
hizmetleri sunar. Şirket ayrıca kablolu erişim kapsamında devre tabanlı ağ ürünleri ve hizmetleri; ağ çözümleri, IP,
Ethernet ve yazılım tanımlı alan ağı ile birlikte siber güvenlik hizmetleri de vermektedir. Şirket Fios markası adı altında
internet, TV ve ses hizmetleri dahil olmak üzere birçok bağlantı çözüm hizmeti sunmaktadır.
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GILEAD SCIENCES (GILD): Gilead Sciences, ABD, Avrupa ve uluslararası alanda tıbbi ürünler kapsamında medikal ilaç
üretimi faaliyeti göstermektedir. Şirket HIV enfeksiyonunun tedavisi için ve karaciğer hastalıklarını tedavi etmek için
gerekli ürünler üzerinde çalışma gerçekleştirir. Şirket buna ek olarak, kan kanserinin tedavisi için kullanılan bir antibiyotik
tedavisi üzerinde çalışma yürütmektedir. Gilead Sciences’ın, Bristol-Myers Squibb Şirketi başta olmak üzere birçok şirket
ile işbirliği anlaşması bulunmaktadır. Şirket 1987 yılında kurulmuştur ve merkezi ABD’Nin Foster City, California eyaletinde
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
Euro Bölgesi ve ABD’de açıklanan imalat PMI rakamlarında yaşanan gerileme piyasalarda küresel büyüme endişelerini
tekrardan gündeme getirdi. Özellikle Almanya öncülüğünde Euro Bölgesi ekonomisindeki görünümün daralmaya işaret
etmesine rağmen paritede 1,1350 seviyesinde fiyatlamalar sürüyor. Dolar endeksi gün içerisinde kısmi oranda değer
kazancı içerisinde yer alsa da paritede satışların sınırlı kaldığını söylemek mümkün. Euro Bölgesi tüketici fiyat endeksi
yüzde 1,0 azalış ile beklentilerden iyi gelirken, Almanya ifo iş endeksi 98,5 tahminlerin altında gerçekleşti. Bugün ECB
Başkanı Draghi’den gelecek olan açıklamalar paritede hareketliliğe yol açabilir. Özellikle paritenin 50 ve 100 günlük
hareketli ortalama seviyesi olan 1,14 seviyesi üzerini test etmesi ile paritedeki yükselişlerin artarak devam ettiğini
görebiliriz.
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AMERİKAN TİPİ HAM PETROL (WTI): Dün açıklanan haftalık ham petrol stokları beklentinin üzerinde 3,6 milyon varil artış
gösterdi. Ham petrol üretim miktarı ise 100 bin varil artış gösterdi. Distile yakıt stokları beklentinin altında azalırken, ham
petrol fiyatları yüzde 0,3 düşüşle 57,00 dolar seviyesine geriledi. Gün içerisinde 57,50 direncine yönelik atak içerisinde
yer alan ham petrolde stok verisi sonrasında meydana gelen düşüş sınırlı kaldı diyebiliriz. Bugün ise Baker Hughes’ın
açıkladığı sondaj kule sayılarını takip edeceğiz. Günü 57,15 seviyesi çevresinde geçiren ham petrolde 57,50 direnci ile
yükselişlerin hız kazandığını görebiliriz. Geri çekilmelerde ise 55,00 dolar seviyesi ana destek noktası olarak güncelliğini
koruyor.
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ALTIN
Dolar varlıklarında meydana gelen kısmi değerlenme Altın fiyatları üzerinde baskı oluştururken, Altın fiyatlarının 1330
seviyesi altını test ettiğini görüyoruz. ABD ile Çin arasında devam eden ticaret görüşmelerinin durağan seyri piyasalardaki
risk iştahının azalmasına yol açıyor. Ayrıca dün ABD’de açıklanan verilerin genel seyrinin olumsuzluğa işaret etmesi bir
miktar küresel büyüme endişelerini tetikledi. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin de yüzde 2,69 seviyesine yükseldiğini
görüyoruz. Değerli metalin 1320 seviyesi altını test etmesi ile geri çekilmelerine hız kazandırması beklenebilir. Bu
hareketin devamında ise 1310-1300 destek bölgesini takip ediyoruz. Toparlanmalarda ise Altın fiyatlarının yükseliş
hareketini devam ettirmesi açısından 1330 seviyesi üzeri kapanış yapması gerekiyor.

GBPUSD
Brexit belirsizliğinin yarattığı negatif etki ile 1,30 seviyesi üzerinde fiyatlanan GBPUSD paritesinde 1,31 seviyesi üzeri
fiyatlamalar gündeme gelse de bu hareketliliğin kalıcı olmadığını görüyoruz. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı JeanClaude Juncker’ın ise bir Brexit anlaşması olmazsa, İngiltere ve Avrupa Kıtası için sonuçların felaket olacağına dikkat çekti.
Brexit müzakerecisi Michel Barnier ise İngiltere’nin AB’den ayrılmasının ertelenmesi ihtimalini bertaraf edemeyeceklerini
ancak bu anlamda karar merciinin kendisi olmadığına ilişkin açıklama gerçekleştirdi. Brexit süreci ile ilgili gelen
açıklamaların herhangi bir çözüme işaret etmemesi ile paritede aşağı yönlü potansiyel korunuyor. Fiyatların 1,30 seviyesi
altını test etmesi halinde satışlar 1,2950 desteğine dek sürebilir.
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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

Endekslerde meydana gelen satış baskısına rağmen VIX endeksi 14,21 seviyesindeki zayıf seyrini koruyor.
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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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