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ABD’deki Gelişmeler
 ABD'li temsilcilerin ABD-Çin müzakereleri kapsamında Pazartesi günü Çin’e gideceğini açıklaması ile ticaret
görüşmelerine hız kazandırılması endekslere olan talebi arttırdı.
 S&P500 endeksi Salı günü yüzde 0,7 oranında değer kazanarak 3000 seviyesi üzerinde kapanış yaptı.
 Dow Jones endeksi yüzde 0,7’lik bir kazanç elde ederken, Nasdaq endeksi yüzde 0,6 artış ile günü kapattı.
 Uluslararası Para Fonu (IMF)'nun 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin küresel büyüme tahminini aşağı yönlü revize etmesi ile
endekslere gelen alım talebi bir miktar zayıfladı.
 S&P500 sektörlerinden on tanesi, yüzde 2,0 ile temel maddeler, yüzde 1,2 ile sanayi sektörü öncülüğünde yükseldi.
 Ayrıca, ABD Başkanı Trump ve ABD Kongre liderleri federal harcama sınırlamalarını artırmak ve borç tavanını iki yıl
askıya almak için anlaşmaya vardı.
 ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise üç baz puan artarak yüzde 2,07 seviyesine yükseldi.
 Dolar endeksi, Euro’daki zayıflıktan dolayı yüzde 0,5 artarak 97,74 seviyesine yükseldi.
 ABD’de mevcut konut satışları Haziran ayında yüzde 1,7 düşerek 5,27 milyon seviyesine geriledi.
Hisse Senetleri Görünümü
 Wall Street Journal'ın haberine göre Apple’ın Intel'in 5G modem birimini 1 milyar dolara satın almaya hazırlandığının
açıklanması ile Qualcomm hisselerinde yüzde 2,4 oranında değer kaybı yaşandı.
 Coca-Cola, ikinci çeyrek finansallarında beklentilerin üzerinde hisse başı kar açıklarken, net gelirlerinde yüzde 6’lık bir
artış sağladı. Şirket bu olumlu finansalları sonrasında günün en çok değer kazanan hissesi olarak günü yüzde 6,1 artıda
kapattı.
 United Technologies, 2019 yılı ikinci çeyrek finansallarında beklentilerin üzerinde hisse başı kar açıkladı. Şirket net
satışlarını arttırırken, 2019 yılı geneli için hisse başı kar beklentisini yukarı yönlü revize etmesi sonrasında günü yüzde
1,5 artıda kapadı.
 Lockheed Martin Corp., açıklamış olduğu finansallarında gelecek dönem beklentilerini yukarı yönlü revize ederken,
tahminlerin üzerinde hisse başı kar açıkladı. Ancak şirket günü yüzde 0,1 ile sınırlı oranda değer kazanımı ile bitirdi.
 Visa Inc., üçüncü çeyrek finansallarında beklentinin üzerinde hisse başı kar açıklarken, günü yüzde 0,2 artıda bitirdi.
 Travelers, 2019 yılı ikinci çeyrek bilançosunda beklentilerin altında bir görünüm sergilerken, şirket günü yüzde 1,5
oranında değer kaybı ile sonlandırdı.
 Biogen, ikinci çeyrek finansallarında hisse başı karını ve gelirlerini arttırdığını duyurması sonrasında yüzde 4,9
oranında yükselerek günü oldukça kazançlı tamamladı.
 Deutsche Bank, yılın ikinci çeyreğinde 3,4 Milyar Euro’luk masraflar nedeniyle 3,1 Milyar Euro zarar ettiğini açıkladı.
Şirket olumsuz finansallarının akabinde seans öncesinde yüzde 1,8 ekside seyrediyor. Deutsche Bank ayrıca geçtiğimiz
hafta yeniden yapılandırma adımları kapsamında binlerce kişinin işten çıkarılması planını duyurmuştu.
 Snap, ikinci çeyrek finansallarında 6 cent zarar açıklarken, aktif kullanıcı sayısını artırdığını duyurdu. Şirket
beklentilerin altında zarar açıklaması sonrasında günü yüzde 4,8 artıda bitirdi.
G10’daki Gelişmeler
 Almanya İmalat PMI endeksi Temmuz ayında 43,1 ile tahminlerin oldukça altında gerçekleşti.
 Euro Bölgesi Temmuz ayı İmalat PMI rakamı 46,4 ile beklentileri karşılayamazken, Hizmet PMI rakamı 53,3 ile
beklentilere paralel seviyede gerçekleşti.
Asya’daki Gelişmeler
 Huawei Technologies Co şirketinin gelirleri, ABD'nin ihracat kısıtlamalarına rağmen 2019 yılı ilk yarısında yaklaşık
yüzde 30 oranında büyüme gerçekleştirdi.
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ABD Borsalarında Bugün Açıklanacak Bilançolar
Şirket Adı

Sembol

Piyasa Değeri

Tarih

Saati

Beklenti*

AT&T Inc
Bank of America Corp
Boeing Co
NextEra Energy Inc
Thermo Fisher Scientific Inc
Facebook Inc
PayPal Holdings Inc
Ford Motor Co
Caterpillar Inc
Tesla Inc

T
BAC
BA
NEE
TMO
FB
PYPL
F
CAT
TSLA

230 Milyar $
281 Milyar $
211 Milyar $
99 Milyar $
116 Milyar $
578 Milyar $
139 Milyar $
40 Milyar $
77 Milyar $
45 Milyar $

24.07.2019
24.07.2019
24.07.2019
24.07.2019
24.07.2019
24.07.2019
24.07.2019
24.07.2019
24.07.2019
24.07.2019

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

0.89
1.87
2.31
3
1.87
0.74
0.31
3.12
-0.43

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

HOST HOTELS&RESORTS (HST)

17.1

6082169

14 Milyar $

18.50-19.30

AL

22.50

17.50

13.7

1.9

*Hisse önerileri 23-29 Temmuz tarih aralığına yönelik oluşturulmuştur. Hisselerin son durumuna ilişkin bilgilendirme
günlük olarak yapılacaktır.
*Host Hotels & Resorts hissesine ilişkin “Zarar Kes” seviyesi çalışmıştır.
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
Almanya’da İmalat PMI rakamı beklenmedik bir şekilde 43,1 seviyesine gerilerken, Hizmet PMI rakamındaki güçlü duruşun
korunmaya devam ettiğini görüyoruz. Euro Bölgesi Temmuz ayı İmalat PMI rakamında ise 46,4 ile 79 ayın en düşük
seviyesine gerileme gerçekleşti. Bu veri sonrasında Euro varlıklarında meydana gelen değer kaybı ile paritenin 1,1130
seviyesini gündeme getirdiği görülmekte. Diğer taraftan ABD-Çin ticaret görüşmelerinin tekrardan hız kazanmasının Dolar
varlıkları üzerindeki pozitif etkisi hissedilmekte. Yarın gerçekleşecek olan ECB toplantısı ise paritenin en majör gelişmesi
olarak ön plana çıkıyor. Paritenin 1,1115 desteğini aşağı yönlü geçmesi ile düşüşlerine hız kazandırması beklenebilir. Bu
hareket ise paritede en son 2017 yılı Mayıs ayında test edilen seviyeleri beraberinde getirebilir.
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AMERİKAN TİPİ HAM PETROL (WTI): Ham petrol fiyatları dün yüzde 0,9 artarak 56,72 seviyesine yükseldi. Goldman
Sachs’ın 2019 için petrol talep büyüme beklentisini düşürmesi ile geri çekilme hareketine hız kazandıran ham petrolde
dün Amerikan Petrol Enstitüsü tarafından açıklanan ham petrol stoklarının yaklaşık 11 bin varil seviyesinde azalış
göstermesi ile emtiada toparlanma hareketi meydana geldi. Dolar varlıklarındaki kısmi güçlenme yükselişleri bir miktar
baskılarken, yarın açıklanacak olan haftalık stoklar ham petrol fiyatları açısından oldukça kritik. Ham petrolün yukarı yönlü
hareketinde emtianın 50 günlük üssel hareketli ortalama seviyesi olan 57,50 direncini aşması ile yükselişlerine hız
kazandırması beklenebilir. Bu hareketin devamında ise 60,00 dolar seviyesi ana direnç noktamız olmaya devam ediyor.
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ALTIN
ABD-Çin ticaret müzakerelerine ABD’li temsilcilerin Çin’e gitmesi ile hız kazandırılması Altın fiyatları üzerinde baskı
oluşturdu. Diğer taraftan Dolar varlıklarındaki güçlü duruşun Altın fiyatlarındaki kısa vadeli geri çekilme hareketini
desteklemesinin de değerli metal üzerinde etkileri hissediliyor. Geri çekilmelerini 1415 seviyesine dek taşıyan değerli
metalde bugün 1425’e doğru yukarı yönlü atakların oluştuğu görülüyor. Fed’in 50 baz puan faiz indirimine gitme
ihtimalinin zayıflamasının da Dolar varlıklarındaki güçlü duruşu arttırdığı görülüyor. ABD 10 yıllık tahvil faizlerine bakacak
olursak, yüzde 2,07 ile sınırlı ivmelenme içerisinde olduğu görülmekte. Değerli metalin yükselişlerini 1440 direnci üzerine
taşıması mümkün olmadıkça yükselişlerinde sınırlı kaldığını görebiliriz. 1400 ise kritik destek eşiğimiz olmaya devam
ediyor.

GBPUSD
İngiltere’de Muhafazakar Parti yeni liderinin favori aday Boris Johnson olması ile paritede hareketlilik arttı. Bu gelişme
sonrasında daha önce Boris Johnson’ın Başbakan olması halinde birçok bakanın istifa edeceğini duyurması Sterlin
varlıklarında değer kaybına neden olmuştu. Ancak Boris Johnson’ın seçimi kazanması sonrasında 31 Ekim tarihinde Brexit’i
tamamlayacağız yönünde açıklamada bulunması ile Sterlin varlıklarında değer kazanımı yaşandı. Tüm bu gelişmelerin
akabinde 1,2475 seviyesine yönelik ataklar içerisinde yer alan paritenin yeni güne 1,2450 seviyesi üzerinde başladığı
görülüyor. Özellikle anlaşmasız Brexit ihtimalinin kalıcı olarak bertaraf edilmemesinin parite yükselişleri üzerindeki
olumsuz etkileri hissediliyor diyebiliriz. Olası bir geri çekilme potansiyelinde ise 1,24 desteği altı kapanışlara dikkat
etmekte fayda var.
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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

VIX Endeksi, ABD-Çin ticaret müzakerelerine hız kazandırılması ile yüzde 3,8 düşerek 12,99 seviyesine geriledi.
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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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