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ABD’deki Gelişmeler
 Haftanın ilk işlem günü ABD’de açıklanan bilançoların ılımlı seyri S&P500 endeksi üzerinde yüzde 0,3 ile sınırlı oranda
artış yarattı.
 Apple, Amazon, Microsoft ve Facebook hisselerinin geneline artan alım talebi ile Nasdaq endeksi yüzde 0,7 artıda yer
aldı. Dow Jones endüstri endeksinde ise kazançlar yüzde 0,1 seviyesine ulaştı.
 S&P500 endeksi içerisinde Apple ve yarı iletken hisselerinin öncülüğünde bilgi teknolojisi sektörü yüzde 1,2 oranında
değer kazandı. S&P500 endeksi içerisinde 10 sektör günü pozitif bölgede bitirdi. Tüketici ürünleri sektörü ise yüzde
0,5 eksi ile göreceli zayıflık gösterdi.
 Boston Fed Başkanı Rosengren (FOMC seçmeni), 30-31 Temmuz’daki politika toplantısında faiz indiriminin gerekli
olmadığını açıkladı. Faiz indirimi için biraz beklenmesi gerektiğini belirten Rosengren’e rağmen piyasalarda en az 25
baz puanlık bir faiz indirim beklentisi korunmaya devam ediyor.
 ABD 10 yıl tahvil faizleri bir baz puan düşerek yüzde 2,04 seviyesine geriledi.
 Dolar endeksi ise yüzde 0,2 artarak 97,29'a yükseldi.
 ABD Başkanı Trump, Fed’in mevcut politikasının ülkenin rekabetini zorlaştırdığına değinirken, harekete geçmek için
geç kalınmaması gerektiğine dikkat çekti.
 Trump'ın Fed Yönetim Kurulu için aday göstermeyi düşündüğü ekonomist Judy Shelton’ın Fed'in faiz indirmesi
yönünde talepkar fikirleri olduğu belirtildi.
 Avrupa Birliği, ABD’nin AB üyesi ülkelerden araç ithalatına gümrük tarifesi getirme tehdidini hayata geçirmesi halinde
buna karşı misillemede bulunacaklarını açıkladı.
Hisse Senetleri Görünümü
 Günün değer kazananları arasında yüzde 2,3 ile Apple, yüzde 2,0 ile Facebook, yüzde 1,1 ile Amazon ve yüzde 1,32
ile Microsoft hisseleri yer aldı.
 Apple, Intel'in akıllı telefon modem çip işlerini satın almak için görüştüğünü açıklaması ile günün liderleri arasında yer
aldı. Ayrıca Apple, Morgan Stanley’nin şirkete ilişkin fiyat hedefini 231 dolardan 247 dolara çıkarmasının ardından
kazançlarına hız kazandırdı.
 Pazartesi gününü kazançlı bitiren diğer şirketler arasında beklentilerin üzerinde finansal açıklayan Halliburton yüzde
9,2 ve RPM Inc. yüzde 4,5 artış ile yer aldı.
 Lennox International ise açıklamış olduğu finansallarında tahminleri karşılayamaması sonrasında yüzde 5,3 oranında
değer kaybı ile günü sonlandırdı. Şirket olumsuz finansallarına neden olarak havaların beklenenden daha serin
geçmesini gösterirken, ayrıca 2019 yılı beklentilerini aşağı yönlü revize etti.
 Micron Technology Inc.’in Lam Research Corp. ve Applied Materials Inc. hisselerine ilişkin Goldman Sachs’ın “Nötr”
öngörüsünü “Buy”a yükseltmesi ile şirketler günü kazançlı bitirdi. Micron hisseleri bu gelişme sonrasında yüzde 3,7
oranında değer kazanırken, Lam Research yüzde 4,4 ve Applied Materials yüzde 6,1 artı ile günü bitirdi.
 Walt Disney, geçtiğimiz hafta Cuma günü vizyona giren "The Lion King" filminin 185 milyon dolar hasılat elde etmesi
ile günü yüzde 0,7 oranında artıda bitirdi.
G10’daki Gelişmeler
 İngiltere'nin yeni Başbakanı ve Muhafazakar Parti'nin yeni lideri eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson oldu.
 İngiltere’de sanayi siparişleri Temmuz ayında eksi 34 ile beklentilerin üzerinde daralma gösterdi.
Asya’daki Gelişmeler
 Çinli otomotiv şirketi Beijing Automotive Industry Holding Co. Almanya merkezli otomobil üreticisi Daimler AG'nin
yüzde 5'ini satın aldığını duyurdu.
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BUGÜNÜN GÜNDEMİ
Para Birimi
USD

TSİ
17:00

Veri/Gelişme
Mevcut Ev Satışları

Dönem

Haziran

Beklenti
5,33M

Önceki
5,34M

Değişim

Aylık

Önem
**

ABD Borsalarında Bugün Açıklanacak Bilançolar
Şirket Adı

Sembol

Piyasa Değeri

Tarih

Saati

Beklenti*

Coca-Cola Co
United Technologies Corp
Lockheed Martin Corp
Texas Instruments Inc
Visa Inc
Centene Corp
Biogen Inc

KO
UTX
LMT
TXN
V
CNC
BIIB

219 Milyar $
114 Milyar $
100 Milyar $
110 Milyar $
403 Milyar $
21 Milyar $
44 Milyar $

23.07.2019
23.07.2019
23.07.2019
23.07.2019
23.07.2019
23.07.2019
23.07.2019

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

0.61
2.04
4.77
1.22
1.32
1.23
7.53

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

MORGAN STANLEY (MS)

17.1

9.7

1.0

9002230

73 Milyar $

43.60-45.00

AL

55.50

40.50

GENERAL ELECTRIC COMPANY (GE)

17.1

2.5

51894082

89 Milyar $

9.80-10.50

AL

15.00

8.00

FARFETCH LIMITED (FTCH)

17.1

3201926

6 Milyar $

20.50-22.00

AL

33.00

17.00

*Hisse önerileri 23-29 Temmuz tarih aralığına yönelik oluşturulmuştur. Hisselerin son durumuna ilişkin bilgilendirme
günlük olarak yapılacaktır.
MORGAN STANLEY (MS): Bir finansal holding şirketi olan Morgan Stanley, Amerika, Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve
Asya'daki şirketlere, hükümetlere, finansal kuruluşlara ve bireylere çeşitli finansal ürünler ve hizmetler sunmaktadır.
Şirket tarafından aracılık ve yatırım danışmanlığı hizmetleri, finansal ve servet planlama hizmetleri, sigorta ürünleri,
menkul kıymetlere dayalı hizmetler, konut emlak kredileri ve diğer borç verme ürünleri ile bireye bankacılık ve emeklilik
planı hizmetleri gibi çeşitli finansal hizmetler ve çözümler sunulmaktadır. Morgan Stanley, 1924 yılında kurulmuştur ve
merkezi New York, ABD’de bulunmaktadır.
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GENERAL ELECTRIC COMPANY (GE): General Electric Company, dünya çapında yüksek teknoloji sanayi şirketi olarak
faaliyet göstermektedir. Şirket elektrik üretimi, yenilenebilir enerji, hidroelektrik endüstrisine yönelik çözümler ve
mühendislik hizmetleri üzerine faaliyet göstermektedir. Şirket ayrıca sağlık sektörü içerisinde ilaç keşfi, üretim
teknolojileri ve performans geliştirme çözümlerinde sağlık teknolojileri hizmeti sunmaktadır. Şirket 1892 yılında
kurulmuştur ve Boston, Massachusetts merkezlidir.
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FARFETCH LIMITED (FTCH): Farfetch, dünyanın dört bir yanından 700'den fazla butik ve markanın ürünlerini satan
çevrimiçi bir lüks moda perakende platformudur. Farfetch, dünyanın herhangi bir yerindeki moda severlerin dünyanın en
iyi markalarından ve butiklerinden çok çeşitli ürün yelpazesi içerisinde alışveriş yapabilmesine olanak sağlamaktadır.
Şirketin 15 yerel dilde yer alan web siteleri, çok dilli müşteri desteği ve 19 büyük şehirde aynı gün teslimat ve 90 dakika
içinde F90 mağazasından kapıya teslim gibi teslimat seçenekleri bulunmaktadır. Şirket Londra, İngiltere merkezlidir.

*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
Piyasalardaki veri akışının sakin olduğu haftanın ilk işlem gününde Dolar varlıklarındaki değer kazanımı ile beraber
EURUSD paritesinde 1,12 seviyesi altı fiyatlamalar gündeme geldi. Fed’e ilişkin faiz indirim öngörüleri 25 baz puan
çevresinde şekillenirken, bugün gerçekleşecek olan İngiltere Başbakanlık seçimleri piyasalar açısından oldukça önemliydi.
Özellikle agresif tonda olduğu bilinen aday Boris Johnson’ın Başbakan olarak seçilmesi ile Bakanlar Kurulu’ndan birçok
üyenin istifa edecek olması Euro varlıkları üzerinde tansiyonu arttırdı. Paritenin 1,12 seviyesi altındaki görünümünü
koruması satışlarını derinleştirmesine yol açabilir. Bu hareketin devamında 1,1180 ve 1,1120 destek seviyelerini takip
ediyoruz.
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AMERİKAN TİPİ HAM PETROL (WTI): Ham petrol fiyatları Orta Doğu’daki gerginliklerin arzı azaltacağı yönündeki kaygıları
arttırması sonrasında dün yüzde 1 seviyesinde artış göstererek 56,20 seviyesine yükseldi. ABD’nin Çinli bir petrol şirketini
İran'dan petrol aldığı gerekçesiyle yaptırım listesine aldığını açıklaması dikkat çekti. Libya'nın en büyük petrol sahası olan
Sharara'da üretimin yeniden başladığına yönelik haber akışı oluşması petrol fiyatlarındaki yükselişin hız kesmesine yol
açtı. Ayrıca Goldman Sachs 2019 yılı için petrol talebi büyümesini aşağı yönlü revize etti. Bu gelişmelerin akabinde
yükselişlerin sınırlandığı emtiada geri çekilmeleri 55,30 desteği çerçevesinde izliyoruz. Emtiada oluşabilecek kalıcı bir
yükselişe bağlı olarak ise 57,70 kısa vadeli direnç seviyemiz olmaya devam ediyor.
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ALTIN
Yeni haftaya risk iştahının bir miktar toparlanması ile pozitif başlayan piyasalar nedeniyle yönünü aşağı çeviren Altın
fiyatlarında bir miktar da Dolar varlıklarındaki güçlenme etkili oldu. ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yatay seyir
korunurken, bugün İngiltere’de gerçekleşen Başbakanlık seçimlerinden en güçlü aday konumunda bulunan Boris Johnson
isminin çıkması piyasalarda yankı uyandırdı. Boris Johnson’ın 31 Ekim tarihinde anlaşmalı ya da anlaşmasız Brexit sürecinin
gerçekleşeceğini dile getirmesi piyasalardaki risk algısını arttırmıştı. Ayrıca ABD Başkanı Trump’ın devam eden
yaptırımlarına Avrupa Birliği araç ithalatına yapılacak bir ek gümrük tarifesine karşılıksız kalamayacaklarını açıkladı. Tüm
bu bilgilerin akabinde 1450 seviyesinden gelen dönüşlerin 1415 seviyesine varan düşüşü beraberinde getirdiği değerli
metalde yön değişimi açısından 1400 kritik destek eşiğini takip ediyoruz.

GBPUSD
Bir süredir İngiltere gündemini oldukça meşgul eden İngiltere Başbakanlık seçimlerini bugün Boris Johnson kazandı.
Adaylar içerisinde güçlü isim olan Boris Johnson’ın Brexit süreci ile ilgili olarak piyasaları tedirgin etmesi bugün seçim
sonrasında yapmış olduğu açıklamalar ile bir miktar yatıştı. Ancak Başbakanlık seçimlerini Boris Johnson’ın kazanması
halinde yaklaşık 3 bakan istifa edeceğini duyurmuştu. Bakanların istifası ile artacak olan belirsizlikler GBPUSD paritesi
üzerinde olumsuz etki yaratabilir. Diğer taraftan Fed’in 25 baz puan faiz indirimine kendisini oldukça alıştırmış bulunan
Dolar varlıklarında dün değer kazanımı meydana geldi. Böylece GBPUSD varlıklarında geri çekilmeler 1,2450 seviyesi altını
test etti. 1,24 seviyesi ana destek noktası olma görevini korurken, paritedeki olası toparlanmaları 1,2530 direnci
çerçevesince izliyoruz.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ
23.07.2019

T

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

VIX Endeksi, piyasalarda artan risk iştahının piyasalardaki olumlu havayı arttırması ile 13,24 seviyesine geriledi.
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S&P500 SEKTÖR PERFORMANSLARI

EN ÇOK ARTAN-DÜŞEN HİSSELER
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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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