YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ
T

24.02.2020

ABD’deki Gelişmeler
 Çin’in dışına yayılan korona virüs salgını nedeniyle İran’da hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükselirken, ülke
genelinde 47 koronavirüs vakası tespit edildiği belirtildi. İtalya'da virüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı
5'e yükselirken, Çin'de virüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 bin 594 kişiye ulaştı.
 S&P500 endeksi yüzde 1,1 oranında değer kaybına uğrarken, Dow Jones endeksinde kayıplar yüzde 0,8 seviyesine
ulaştı. Nasdaq ise yüzde 1,8 oranında değer kaybederek endeksler içerisinde en kötü performansı sergiledi.
 Endeks içerisinde bilgi teknolojisi
sektörü yüzde
2,3 oranında değer kaybına uğrarken, emlak sektörü yüzde 0,4 artışla
BUGÜNÜN
GÜNDEMİ
pozitif yönde ayrıştı.
 ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, korona virüs salgınının ABD ve Çin arasında sağlanan birinci aşama ticaret
anlaşması üzerinde önemli bir etkisi olmasını beklemediğini açıkladı.
 ABD'de ikinci el konut satışları Ocak ayında yüzde 1,3 oranında azalarak 5,46 milyon seviyesine geriledi.
 ABD'de imalat PMI rakamı 1,1 puan azalarak 50,8 ile 6 ayın en düşük seviyesini test etti. Hizmet sektöründe ise sert
düşüş hareketi yaşanarak eşik seviye olan 50,0’nin altında 49,4 seviyesine gerileyerek 76 ayın en düşük seviyesinde
gerçekleşti.
 ABD'de 30 yıl vadeli devlet tahvil faizleri yaklaşık 14 baz puan azalışla yüzde 1,84 seviyesine gerileyerek tüm
zamanların en düşük seviyesini kaydetti.
 ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise yüzde 1,38 seviyesine gerilerken, 2 yıllık tahvil faizleri 1,27 seviyesine düştü.
 Dolar endeksi ise yüzde 0,5 oranında değer kaybederek 99,32 seviyesine geriledi.
 Rusya'nın, ABD'de yapılacak başkanlık seçimleri için Demokrat Parti'den aday adayı olan Bernie Sanders'ın
kazanmasına yardım etmek için müdahalede bulunduğu açıklandı.
 Bugün piyasalarda takip edilecek önemli bir veri akışı bulunmuyor.
Hisse Senetleri Görünümü
 Apple hisseleri yüzde 2,3 oranında değer kaybederken, Amazon yüzde 2,7 ve Google yüzde 2,2, Microsoft yüzde 3,2
ile haftanın son işlem gününde yüzde 2’nin üzerinde değer kaybına uğradı.
 Chewy hisseleri RBC Capital Mkts tarafından daha iyi performansa yükseltilmesi sonrasında yüzde 5 oranında değer
kazanımı elde etti.
 Wells Fargo, satış hedeflerini tutturmak için müşterilerin rızası olmadan açılan milyonlarca hesap nedeniyle maruz
kaldığı federal cezai ve hukuki suçlamaları çözmek için 3 milyar dolar ödemeyi kabul ettiğini açıklaması sonrasında
şirket seans öncesinde yüzde 3 oranında ekside yer alıyor.
 Deere, çeyreklik finansal sonuçlarında beklentileri karşılamasının ardından yüzde 7,0 ile oldukça pozitif performans
içerisinde yer aldı.
 Çin'in en büyük çelik üreticisi China Baowu Steel Group, koronavirüs nedeniyle üretiminin 2020 yılının ilk çeyreğinde
yüzde 5 oranında düşmesini beklediğini açıkladı.
G10’daki Gelişmeler
 Almanya İfo İş Endeksi Ocak ayında 96,00 seviyesinde iken, Şubat ayında beklenmedik bir şekilde 96,1 puan seviyesine
yükseldi. Raporun ayrıntısında korona virüs salgını riskinin ankete henüz yansımadığına dikkat çekildi. Ayrıca korona
virüs salgınının devam etmesi halinde ihracatçı konumunda bulunan Almanya’da tahribatın büyük olacağı belirtildi.
 İngiltere Başbakanı Boris Johnson gelecek iki hafta içinde ABD ile ticaret görüşmelerine başlayacağını belirtti.
Asya’daki Gelişmeler
 Japonya’da bugün imparatorun doğum günü olması nedeniyle piyasalar kapalı olacak.
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HAFTALIK HİSSE ÖNERİLERİ
Finansal Enstrüman

Ortalama F/K

OMNICOM GROUP INC. (OMC)

17.1

CENOVUS ENERGY INC. (CVE)

17.1

PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC. (PFG)

17.1

Ortalama
İşlem Hacmi

Piyasa
Değeri

Alım Fiyat
Aralığı

Öneri

Kar-Al

Zarar-Kes

6.0

1684456

16 Milyar $

77.00-79.50

AL

92.00

73.00

0.8

3528668

11 Milyar $

8.75-9.50

AL

13.50

7.50

1.0

1064208

14 Milyar $

53.50-56.50

AL

67.50

50.00

F/K P/DD
6.1

11.0

*Hisse önerileri 24 Şubat -02 Mart tarih aralığına yönelik oluşturulmuştur. Hisselerin son durumuna ilişkin bilgilendirme
günlük olarak yapılacaktır.
OMNICOM GROUP INC. (OMC): Omnicom Group Inc., reklam, pazarlama ve kurumsal iletişim hizmetleri üzerine faaliyet
göstermektedir. Şirketin hizmetleri arasında reklam, markalaşma, içerik pazarlaması, kurumsal sosyal sorumluluk
danışmanlığı, veri analizi, veritabanı yönetimi, dijital / doğrudan pazarlama, dijital dönüşüm, finansal / kurumsal
pazarlama, mağaza içi tasarım hizmetleri gibi birçok faaliyet yer almaktadır. Şirket Amerika Birleşik Devletleri, Kanada,
Porto Riko, Güney Amerika, Meksika, Avrupa, Orta Doğu, Afrika, Avustralya, Büyük Çin, Hindistan, Japonya, Kore, Yeni
Zelanda, Singapur ve diğer Asya ülkelerinde faaliyet göstermektedir. Şirketin merkezi ABD, New York'tadır.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ
T

24.02.2020

CENOVUS ENERGY INC. (CVE): Cenovus Energy Inc., Kanada ve ABD'de ham petrol ve doğal gaz üretimi üzerine faaliyet
göstermektedir. Şirket, birçok proje içerisinde yer alırken, faaliyet alanlarında bulunan varlıkların yanı sıra doğal gaz işleme
tesislerinde de çeşitli faaliyetlere sahiptir. Cenovus Energy Inc., 2009 yılında kurulmuştur ve merkezi Calgary, Kanada'da
bulunmaktadır.

PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC. (PFG): Principal Financial Group, Inc. dünya çapında işletmelere, bireylere ve kurumsal
müşterilere emeklilik, varlık yönetimi ve sigorta ürünleri gibi hizmetler sunmaktadır. Şirket Brezilya, Şili, Meksika, Çin,
Hong Kong Özel İdari Bölgesi, Hindistan ve Güneydoğu Asya'da emeklilik birikimi, yatırım fonları, varlık yönetimi ve hayat
sigortası ürünleri ile ilgili hizmetler sunmaktadır. Principal Financial Group, Inc. 1879 yılında kurulmuştur ve merkezi Des
Moines, Iowa'da bulunmaktadır.
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*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 imalat ve hizmet PMI görünümünün oldukça büyük zayıflığa işaret etmesi sonrasında Dolar varlıkları
tarafında hafif geri çekilme hareketi oluşsa da bu eğilimin kısa süreli olduğunu gördük. Euro Bölgesi PMI verilerinin geneli
ise beklentilerin bir miktar üzerinde açıklanarak paritede 1,0860 seviyesine varan oranda toparlanmayı beraberinde
getirmişti. Ancak yeni haftada kazançlı görüntüsünü koruyan Dolar nedeniyle yükselişlerinde oldukça sınırlı kalan paritede
tekrardan 1,0830 seviyesi altında fiyatlamaların sürdüğü görülüyor. Bugün ise Almanya İfo İş Endeksi Şubat ayında 96,1
ile beklentilerin üzerinde geldi ancak fiyatlamalar üzerinde pek etkili olamadı. EURUSD paritesinde 1,08 seviyesi altı
fiyatlamaların oluşması durumunda geri çekilmeler 1,0750 desteği ile hız kazanabilir.
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AMERİKAN TİPİ HAM PETROL (WTI): Ham petrol fiyatları yüzde 0,7’lik bir düşüşle 53,34 seviyesine geriledi. Çin dışında
diğer ülkelerde de korona virüs salgını nedeniyle can kayıplarının artmasının tekrardan küresel büyüme endişelerini
tetiklemesi ile emtiada 53,80 seviyesinden gelen bir dönüşle hafif geri çekilme eğilimi meydana geldi. ABD'de petrol
sondaj kulesi sayısı ise bu hafta 1 adetlik bir artış gösterdi. Özellikle talep piyasasında oluşabilecek tahribat kaynaklı
yönünü aşağı çeviren ham petrolde 52,50 ilk destek noktası olma görevini koruyor. Bu seviye altı kapanışların gündeme
gelmemesi halinde ham petrolde tekrardan toparlanma hareketi gündeme gelebilir. Kalıcı yükseliş açısından ise 55,00
direncini takip ediyoruz.
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ALTIN
Korona virüs salgınının Çin dışında diğer ülkelerde de can kaybına yol açmasıyla piyasalardaki risk iştahı zayıflarken, değerli
metalde yükselişler 1680 seviyesini aştı. Haftanın son işlem günü ABD’de açıklanan İmalat ve Hizmet PMI rakamlarında
meydana gelen daralmaya rağmen Dolar endeksinin kazançlı görüntüsünü sürdürmeye devam ettiği görülmekte. Bu
durum Altın fiyatlarındaki yükselişi bir miktar zayıflatırken, ABD 30 yıllık tahvil faizleri yüzde 1,89 seviyesine gerileyerek
tüm zamanların en düşük seviyesini kaydetti. Böylece yükselişlerine hız kazandıran değerli metalin 1675 seviyesini aşarak
alım potansiyeline hız kazandırdığı görülüyor. Özellikle 1690-1700 direnç seviyelerinin aşılmasının değerli metalde yeni
bir trend yön eğiliminin başlangıcı olması beklenebilir. Gap’li açılış gerçekleştiren değerli metalin olası kar
realizasyonlarında ise 1675 ilk destek seviyesi olma görevini koruyor.

GBPUSD
İngiltere’de Brexit sonrasında ticaret görüşmelerinin zor geçeceği beklentisi Sterlin tarafında tansiyonu arttırırken, bu
sabah Moody’s’ten gelen bir açıklamaya göre bu sürecin sonunda İngiltere ekonomisinin beklentilerin üzerinde bir
zayıflığa maruz kalacağına işaret edildi. Diğer taraftan İngiltere Başbakanı Boris Johnson 2 hafta içerisinde ABD ile serbest
ticaret müzakeleri çerçevesinde görüşmeye hazır olduklarını açıklarken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron AB ile
İngiltere'nin yıl sonuna kadar ticaret anlaşması yapıp yapmayacağının belirsiz olduğunu dile getirdi. Bu gelişmelerin
akabinde paritede 1,30 seviyesi altı görünümün devamında düşüşleri 200 günlük üssel hareketli ortalama seviyesi olan
1,2855 desteği çerçevesince 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

Korona virüs salgını nedeniyle Çin dışında diğer ülkelerde de can kaybının yaşanmasıyla VIX endeksi 22.95’e yükseldi.
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S&P500 SEKTÖR PERFORMANSLARI

EN ÇOK ARTAN-DÜŞEN HİSSELER
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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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