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ABD’deki Gelişmeler
 Küresel piyasalarda dikkatlerin tekrardan ABD ile Çin arasındaki gerilimin artabileceğine çevrilmesi ile dün piyasalarda
risk iştahı zayıf seyretti. Ayrıca Çin Ulusal Halk Kongresi, Hong Kong’da hükümet karşıtı gruplarla etkin mücadelede
yeni ulusal güvenlik yasasına ilişkin mevzuat çıkaracağını açıkladı. Bu tasarının geçen yıl aylarca demokrasi yanlısı
protestolara sahne olan Hong Kong'da tepkiye yol açması bekleniyor.
 Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 5 milyon 150 bini aşarken, Çin'de bir gün içinde 4 yeni Kovid-19 vakasına
rastlanırken, Güney Kore'deBUGÜNÜN
20 yeni vaka görüldü.
GÜNDEMİ
 Piyasalarda oluşan bu endişelerle S&P 500 endeksi yüzde 0,8, Nasdaq endeksi yüzde 0,97 oranında değer kaybetti.
Dow Jones endeksinin ise yüzde 0,4’lük bir düşüşle kayıpları daha sınırlı bir oranda gerçekleşti.
 S&P500 endeksi içerisinde 11 sektörün 10’u günü satıcılı tamamlarken, enerji sektörü yüzde 1,5 düşüşle en kötü
performans olarak ilk sırada yer aldı. Bilgi teknolojisi sektörü ise yüzde 1,4 oranında düşüş gerçekleştirirken, sanayi
sektörü yüzde 0,2 artı ile günün tek pozitif sektörü olarak dikkat çekti.
GÜNDEMİ
 Fed Başkanı Jerome Powell BUGÜNÜN
dünkü konuşmasında
salgın nedeniyle belirsizliklerin arttığına değinirken, Fed’in benzeri
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 New York Fed BaşkanıBUGÜNÜN
John Williams,GÜNDEMİ
ekonominin tam gücüne ulaşmasının zaman alacağını, Fed’in ekonomiyi
desteklemek için faizleri düşük tutacağını ancak sıfırın altına indirmesini beklemediğini açıkladı.
 ABD'de 16 Mayıs ile biten haftanın işsizlik maaşı başvuruları beklentileri aşarak 2 milyon 438 bin kişiye yükseldi.
Böylece dokuz haftalık periyotta işsizlik maaşı başvuruları 38.636 milyon kişiye ulaştı.
 ABD’de ikinci el konut satışları ise Kovid-19 salgınının etkisiyle Nisan ayında yüzde 17,8 azalarak 4,33 milyon kişi ile 10
yılın en düşük seviyesine geriledi.
 Philadelphia Fed İmalat Endeksi ise Mayıs ayında eksi 43,1 seviyesinde daralma göstererek beklentilerin oldukça
üzerinde bir zayıflığa işaret etti.
 ABD’de İmalat PMI 39,8 ile beklentilerin üzerinde gelirken, Hizmet PMI tarafı da 36,9 ile bir önceki aya oranla yukarı
yönlü ivmelendi.
 ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 0,68 seviyesinde yatay seyretti.
 Dolar endeksi ise yüzde 0,3 yükselişle 99,44 seviyesine yükseldi.
Hisse Senetleri Görünümü
 Nvidia, 2020 yılı ilk çeyrek finansallarında $1,80 ile beklentinin üzerinde hisse başı kar açıkladı. Ayrıca şirketin gelirleri
yüzde 39 artarak 3,08 milyar $’a yükseldi. Şirket bu olumlu finansallarına rağmen günü yüzde 2,2 oranında ekside
gerçekleştirdi.
 RBC Capital Mkts, Boeing hisselerine ilişkin beklentisini yukarı yönlü revize ederken, şirket günü yüzde 4,1 oranında
artıda bitirdi.
 TJX Cos. ve BJ's Wholesale gibi perakende şirketleri beklentilerin üzerinde açıkladığı finansalları sonrasında sırasıyla
günü yüzde 6,8 ve yüzde 21,7 oranında değer kazanımı ile sonlandırdı.
 Best Buy ise çeyreklik finansallarında olumlu sonuçlar açıklamasına rağmen yüzde 4,4 düşüşle bir istina olarak yer aldı.
 Starbucks CEO’su tarih boyunca birçok sıkıntı ile karşı karşıya kalındığını ancak bu sıkıntıların yeni fikirleri doğurduğuna
dikkat çekerek yerleşik mağaza yerine daha fazla “Pikap mağazası” ve daha taşınabilir platformların tanıtımını
yapacaklarını açıkladı. Bu açıklama sonrasında Starbucks hisseleri yüzde 0,4 oranında değer kazandı.
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G10’daki Gelişmeler
 İngiltere’de Nisan ayı perakende satışlar verisi yüzde 18,1 oranında daralma ile beklentilerden kötü bir görünüm
sergiledi.
Asya’daki Gelişmeler
ABD
 Japonya'da Nisan ayı tüketici fiyat endeksi yüzde 0,2 oranında azalış gösterdi.
Borsalarında
 Japonya Merkez Bankası (BoJ), faizleri eksi yüzde 0,10 oranında sabit bıraktı.
 BOJ Başkanı Kuroda ayrıcaBUGÜNÜN
korona virüsünGÜNDEMİ
ekonomiye verdiği zarara bağlı olarak daha fazla parasalBugün
gevşemede
tereddüt etmeyeceklerini dile getirdi.
Açıklanacak
 Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) destekleyici adımlara devam ederek KOBİ'lerin finansmanını desteklemeye yönelik
Bilançolar
yaklaşık 30 trilyon yenlik faizsiz ve teminatsız kredi fonunu devreye aldığını açıkladı.
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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
ABD’de açıklanan zayıf makroekonomik verilere rağmen piyasalarda azalan risk iştahı Dolar’a olan talebin korunmasına
yol açarak parite yükselişleri üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Dün Euro Bölgesi imalat ve hizmet PMI tarafında
hafif bir primlenme görsek dahi Euro tarafında bu verinin olumlu etkisini göremedik. Böylece paritede 1,0950 seviyesi
civarında süren fiyatlamaların bir miktar gevşeme hareketi içerisine girdiği görülmekte. Dolar tarafında güçlü duruşun
korunmasıyla oluşabilecek bir geri çekilmede 1,0850 ana destek seviyesi olarak güncelliğini korumakta. Ancak paritede
fiyatların 1,09 seviyesi üzerindeki seyrini korumasına bağlı olarak paritedeki alım potansiyelini 1,10 direnci üzeri
kapanışlarla takip ediyoruz.
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AMERİKAN TİPİ HAM PETROL (WTI): Ham petrol fiyatları dün yüzde 1,3 artışla 33,96 seviyesine yükseldi. Haftalık ham
petrol stoklarında meydana gelen azalış sonrasında, benzin ve distile stoklarda meydana gelen artışla emtiada aşağı yönlü
potansiyel artış göstermişti. Ancak dünkü ikinci işlem seansını bir miktar alıcılı geçiren emtiada fiyatlar 34,0 seviyesi
civarında hareketliliğini sürdürse de emtiada bugün bir miktar geri çekilme potansiyelinin oluştuğu görülüyor. ABD ve Çin
arasındaki gerilimin artarak küresel büyüme endişelerini zayıflatacağı beklentisi ham petrol fiyatlarında da bir miktar
tansiyon oluşturuyor. Ham petrolde özellikle 32,50 $ destek eşiği korundukça kısa vadeli geri çekilmelerin sınırlı kaldığını
görebiliriz. Ancak emtiadaki kalıcı yükseliş potansiyeli açısından ise 35,0 $ seviyesi üzeri kapanışları izliyoruz.
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ALTIN
ABD ve Çin arasında tekrardan alevlenmesi beklenen ticaret geriliminin akabinde piyasalarda risk iştahı zayıflarken, Ons
Altın 1725 seviyesi çevresine varan oranda gevşeme hareketine girmişti. Özellikle ABD Senato’sunun ABD endeksleri
içerisinde yer almasını engelleyici Çin şirketlerine yönelik attığı adımın akabinde Çin’in gerekirse karşılık vermekten
çekinmeyeceği yönündeki açıklamada bulundu. Diğer taraftan Çin'in Hong Kong üzerindeki kontrolünü arttırmak isteyerek
bölge için yeni bir 'ulusal güvenlik' tasarısı hazırladığını açıklaması piyasalardaki endişelere bir yenisini ekledi. Böylece
piyasalarda artan güvenli liman talebi ile Ons Altın 1735 seviyesine yükselirken, fiyatların tekrardan 1747 seviyesine
yönelik ataklarını sıklaştırdığı görülmekte. Dolar tarafı kısmi primli, ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise yüzde 0,68 seviyesi
civarında fiyatlamalarını sürdürüyor. Bu bilgiden hareketle değerli metalin 1747 seviyesi üzeri kapanışlarını 1770 direnci
çerçevesince takip ediyoruz.

GBPUSD
İngiltere’de dün İmalat ve Hizmet PMI görünümünde bir miktar pozitifliğin elde edilmesi ile Sterlin tarafı pozitif ayrışım
içerisine girmişti. Böylece 1,2250 seviyesi üzerine yönelik ataklarını sıklaştıran paritede bu sabah tekrardan geri çekilme
potansiyelinin oluştuğu görülüyor. İngiltere’de bu sabah açıklanan perakende satışlar verisi Nisan ayında yüzde 18,1
oranında daralma gösterirken, bu veri sonrasında paritede düşüşler hız kazandı. Ayrıca İngiltere tüketici güven endeksinin
de Mayıs ayında eksi 34 ile beklentilerin üzerinde bir zayıflığa işaret etmesinin de parite tarafında olumsuz etkileri
hissedildi. Diğer taraftan Dolar tarafının güçlü duruşunu sürdürmesi ile 1,2250 seviyesi altına sarkma gerçekleştiren
paritede düşüşlerin devamını 1,2115 desteği çerçevesinde 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 30,82 seviyesine yükseldi.
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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 h ususlarla
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 terc ihleri 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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