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ABD’deki Gelişmeler
 İngiltere’nin AB’den anlaşmasız bir şekilde ayrılmasına ilişkin beklentilerin zayıflaması piyasalardaki risk iştahının
toparlanmasına yol açtı.
 ABD’de açıklanan üçüncü çeyrek bilançolarına ilişkin Caterpillar ve Texas Instruments şirketlerinden gelen hayal
kırıklığı yaratan finansal sonuçlar endeksler üzerinde bir miktar baskı unsuru oluşturdu.
 S&P500 endeksi Çarşamba günü yüzde 0,3 oranında artışla günü pozitif bölgede kapadı.
 Dow Jones endeksi yüzde 0,2 oranında değer kazanırken, Nasdaq endeksi de yüzde 0,2 artı ile günü sonlandırdı.
 S&P500 endeksi içerisinde enerji sektörü yüzde 0,8 oranında değer kazanırken, temel maddeler sektörü yüzde 0,7
oranında artışla günü tamamladı. Petrol fiyatlarındaki artış enerji sektörünün kazançlarını destekleyici bir faktör oldu.
 Bilgi teknolojisi sektörü ise yüzde 0,1 artışla sınırlı yönde ivmelenme sağladı.
 ABD 10 yıllık tahvil faizleri bir baz puan azalarak yüzde 1,76 seviyesine geriledi.
 Dolar endeksi ise yüzde 0,1 düşüşle 97,46 seviyesine geriledi.
Hisse Senetleri Görünümü
 Caterpillar ve Texas Instruments açıklamış olduğu finansallarında beklentileri karşılayamamanın yanı sıra olumsuz
güncellemelerde bulundu. Ancak bu finansal sonuçlara rağmen Caterpillar'ın hisseleri yüzde 1,2 artı ile pozitif bölgede
günü bitirmeyi başardı. Caterpillar, ticaret gerginliklerinin ve makroekonomik verilerde meydana gelen daralmanın
yarattığı endişelerin finansallarda düşüşe yol açtığını belirtti. Texas Instruments ise görünümünün ağırlıklı olarak
makro bir sorun olduğunu belirterek günü yüzde 7,5 oranında ekside bitirdi.
 Morgan Stanley'nin Apple'a ilişkin fiyat hedefini 247 $ 'dan 289 $' a yükseltmesi sonrasında Apple hisselerinde yüzde
1,3 oranında değer kazanımı meydana geldi. Apple hisselerinde meydana gelen değer kazanımı yarı iletken şirket
hisselerindeki zayıflığı önledi.
 Diğer kurumsal haberlerde, Boeing beklentilerin altında gelen mali raporları sonrasında yatırımcıların dördüncü
çeyrekte hizmete dönmesi beklenen 737 MAX'a ilişkin korkulandan daha iyi bir tutum sergiledikleri dikkat çekti.
Ayrıca şirketin 787 model uçak üretimini düşürmeyi planladığını açıklaması sonrasında Boeing hisseleri günü yüzde
1,04 oranında artıda kapadı.
 Facebook, şirket CEO’su Mark Zuckerberg ABD Kongresi'nde dijital para projesi Libra konusunda verdiği olumlu ifade
sonrasında şirket hissesi yüzde 2,1 oranında değer kazancına ulaştı.
 Nike, Mark Parker'ın 13 Ocak 2020'de CEO olarak yaptığı görevinden ayrılacağını ve bu göreve ServiceNow'un Başkanı
ve CEO'su John Donahoe'nun getirileceğini açıklaması sonrasında şirket hissesi yüzde 3,4 oranında değer kaybetti.
G10’daki Gelişmeler
 Almanya İmalat PMI rakamı Ekim ayında 41,9 ile bir önceki ay verisine oranla ivme kaybederken, Hizmet PMI rakamı
51,2 ile beklentileri karşılayamadı.
 Euro Bölgesi İmalat PMI rakamı ise Ekim ayında 45,7 ile bir önceki ay rakamına paralel seviyede gerçekleşirken,
Hizmet PMI rakamı 51,8 ile beklentilerin altında kaldı.
Asya’daki Gelişmeler
 Japonya Ekim ayı İmalat PMI rakamı 48,5, Hizmet PMI rakamı 50,3 ile beklentileri karşılayamadı.
 Bloomberg’e göre Çin’in ABD soya fasulyesi alımlarını hızlandırmak için alıcılara daha fazla feragat verdiği açıklandı.
 Asya-Pasifik bölgesindeki endeksler Çarşamba günü genel olarak pozitif performans içerisinde yer aldı. Japonya'nın
Nikkei yüzde 0,5, Hong Kong'un Hang Seng'i yüzde 0,9 oranında artıda yer aldı.
 IMF, 2019’da yüzde 5,4 seviyesinde yer alan Asya Bölgesi büyüme beklentisini yüzde 5,0’e aşağı yönlü revize etti.
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ABD Borsalarında Bugün Açıklanacak Bilançolar
Şirket Adı

Sembol

Piyasa Değeri

Tarih

Saati

Beklenti*

Amazon.com Inc
Intel Corp
Comcast Corp
Visa Inc
3M Co
Twitter Inc
American Airlines Group Inc

AMZN
INTC
CMCSA
V
MMM
TWTR
AAL

104 Milyar $
186 Milyar $
1 Trilyon $
113 Milyar $
116 Milyar $
36 Milyar $
73 Milyar $

24.10.2019
24.10.2019
24.10.2019
24.10.2019
24.10.2019
24.10.2019
24.10.2019
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Piyasa kapandıktan sonra
Piyasa açılmadan önce
Piyasa açılmadan önce
Piyasa açılmadan önce

4.6
1.24
0.74
1.43
2.49
0.2
1.39

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

AUTOHOME INC., (ATHM)

17.1

25.8

6.6

711593

9 Milyar $

81.00-87.00

AL

130.00

70.00

CANADIAN NATURAL R. (CNQ)

17.1

11.1

1.2

2535847

30 Milyar $

24.70-26.50

AL

36.00

22.00

LOGITECH INTERNATIONAL S.A.(LOGI)

17.1

26.1

5.7

170452

6 Milyar $

39.50-41.50

AL

55.00

36.00

*Hisse önerileri 22 - 28 Ekim tarih aralığına yönelik oluşturulmuştur. Hisselerin son durumuna ilişkin bilgilendirme günlük
olarak yapılacaktır.
AUTOHOME INC., (ATHM): Autohome Inc., Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki otomobil tüketicileri için çevrimiçi bir destinasyon
şirketi olarak faaliyet göstermektedir. Ayrıca şirket otomobil üreticileri ve satıcıları için reklam hizmetleri sunarken,
bayilerin web sitelerini ve mobil uygulamalarını kullanarak envanter ve hizmetlerini pazarlamasını sağlamaktadır. Ayrıca
şirket bireylerin, otomobillerini Web sitelerinde satışa sunmalarını sağlayan hizmetlere varan birçok hizmeti bünyesinde
barındırmaktadır. Ek olarak, Autohome Inc., işlem platformu olan Autohome Alışveriş Merkezi'ni de işletmektedir.
Autohome Inc., 2008 yılında kurulmuştur ve merkezi Çin Halk Cumhuriyeti, Pekin'de bulunmaktadır.
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CANADIAN NATURAL R. (CNQ): Canadian Natural Resources Limited, ham petrol ve doğal gaz ürünleri üzerine faaliyet
göstermektedir. Şirket hafif ve orta kıvamda ham petrol ve birincil ağır ham petrol çıkarımı sağlarken, birçok ham petrol
boru hattı sistemi üzerine faaliyet göstermektedir. Şirket öncelikli olarak Batı Kanada'da çalışmalarını yürütürken,
İngiltere ve Afrika’da da faaliyetleri bulunmaktadır. Canadian Natural Resources Limited, 1973 yılında kurulmuştur ve
merkezi Calgary, Kanada'da bulunmaktadır.
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LOGITECH INTERNATIONAL S.A.(LOGI): Logitech International S.A., insanların dünya çapında müzik, oyun, video,
bilgisayar ve diğer dijital platformlar üzerinden bağlantı kurmalarına olanak sağlayan ürünlerin üretimini
gerçekleştirmektedir. Şirket, taşınabilir kablolu ve kablosuz Bluetooth kulaklık, hoparlörler, kulaklıklar, oyun konsolları,
mouse, klavye ve birçok ses ve video ürününü içeren portföy çeşitliliğine sahiptir. Şirket 1981 yılında kurulmuştur ve
merkezi Lozan, İsviçre'de 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 bilançolarda görülen zayıf seyrin ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin yarattığı olumsuz etkiye
işaret etmesi sonrasında Dolar varlıklarında oluşan zayıf seyrin paritedeki düşüşleri sınırladığı görülüyor. İngiltere’de ise
Brexit belirsizliği sürerken, Brexit’in 3 ay daha ertelenmesi fikrinin Euro tarafında olumlu yönde etkiye neden olduğu
söylenebilir. Bugün piyasaların merakla beklediği ECB toplantısına ilişkin ise faiz beklentisi bulunmazken, ECB Başkanı
Draghi’nin son toplantısı olması açısından kritik önem taşıdığını belirtelim. Ayrıca Euro Bölgesi ve Almanya tarafında
açıklanan PMI verilerinin beklentileri karşılayamaması Euro varlıkları üzerinde değer kaybına yol açtı Bu gelişmelerin
akabinde fiyatlarını 1,1130 seviyesi çevresinde sürdüren paritede alım potansiyelini 1,1180 direnci üzeri kapanışlarla
izliyoruz. Ancak oluşabilecek bir geri çekilme hareketinde 1,1050 ana destek noktamız olma görevini koruyor.
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AMERİKAN TİPİ HAM PETROL (WTI): Dün petrol fiyatları yüzde 2,7 artışla 55,83 seviyesine varan oranda yükseliş
gerçekleştirdi. ABD’de açıklanan haftalık ham petrol stokları artış beklentisinin aksine yüzde yaklaşık yüzde 1,7 milyon
varil seviyesinde azalış gösterirken, benzin stoklarında da kayda değer oranda azalış meydana geldi. Stok verisi öncesinde
hafif geri çekilme potansiyeli içerisinde yer alan ham petrolde stok verisi sonrasında yükseliş hareketi gündeme geldi. Bu
gelişme sonrasında 55,00 dolar seviyesi üzeri fiyatlamalar gündeme gelse bu fiyatların kalıcı olamadığını görüyoruz.
OPEC’in küresel petrol piyasasında arz fazlasını düşürmekte başarısız olması ve örgütten üye ülkelerin ayrılmasına ilişkin
oluşan haber akışının OPEC'in piyasa gücünü kaybettiğine yorumlanması ile ham petrolün yükselişlerinde sınırlı kaldığı
görülüyor. Ancak emtiadaki yükseliş potansiyelinin 55,70 direnci ile hız kazanacağını düşünüyoruz.
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ALTIN
ABD’deki finansal bilançoların ABD-Çin ticaret savaşının olumsuz etkilerini resmetmesi ve İngiltere’de artan Brexit
belirsizliği ile dün piyasalarda güvenli liman talebi artış gösterdi. Bugün gerçekleşecek olan ECB toplantısına ilişkin
genişlemeci politikaların paylaşılacağı bilgisi global piyasalarda yaşanacak resesyon riskini gündeme getiriyor. Dolar tarafı
bir miktar yatay ancak ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin aşağı yönlü baskılanması ile Altın fiyatlarında 1495 seviyesine yönelik
atakları desteklediği görülüyor. Özellikle bugün ABD’de dayanıklı mal siparişleri olmak üzere açıklanacak birçok veri
bulunuyor. Değerli metalin 1500 seviyesi üzerine tırmanması halinde alım potansiyelini arttırması beklenebilir. Ancak bu
seviye altında fiyatlamaların sürmesi halinde oluşabilecek bir geri çekilme potansiyelinde 1485 desteği ile düşüşlerin hız
kazanması beklenebilir.

GBPUSD
Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk’ın, Avrupa Birliği’ne İngiltere’nin uzatma talebini kabul etmesi yönünde tavsiye
vereceğini açıklaması sonrasında piyasalarda bir miktar Brexit iyimserliği meydana geldi. Avrupa Birliği’nin Brexit’in 3 ay
daha ertelenmesi kararı alması dahilinde Brexit’in anlaşmasız olarak gerçekleşmeyeceği ihtimalini güçlendirerek GBPUSD
paritesinin 1,29 seviyesine yönelik yukarı yönlü ataklarını sıklaştırdı. İngiltere'nin, parlamentonun ayrılma zamanını
karmaşıklaştırmasına rağmen, İngiltere Başbakanı Boris Johnson kendi hazırladığı anlaşma ile Brexit’in gerçekleşeceğini
belirtmesi önemliydi. Bu gelişmelerin akabinde paritede 1,30 seviyesi üzeri fiyatlama görmemiz halinde alım yönlü
pozisyonların hız kazandığını görebiliriz. Ancak aşağıda 1,2850 desteğine olası geri çekilmelerde dikkat etmekte fayda var.
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FED’İN FAİZ İNDİRİM OLASILIĞI

Fed’in Ekim ayı toplantısına ilişkin faiz indirim beklentileri yüzde 90,4 seviyesinde yer alıyor.
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GELİŞEN ÜLKE PARA BİRİMLERİNİN DOLAR’A KARŞI PERFORMANSI

VIX ENDEKSİ

İngiltere’de anlaşmasız Brexit ihtimalinin zayıflaması ile VIX endeksi 13,89 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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