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ABD’deki Gelişmeler
 Çin'de korona virüs salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 665 seviyesine yükseldi. İtalya'da ise salgın
nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 7'ye yükselmesi başta komşu ülkeler olmak üzere Çekya ve Macaristan
gibi Avrupa Birliği ülkelerinin tedbirlerini arttırmasına yol açtı.
 Haftanın ilk işlem gününde korona virüs salgınının Çin'in yanı sıra İtalya, Güney Kore ve İran gibi ülkelerde can kaybına
yol açması ile endekslerde ciddi satış baskına yol açtı.
 S&P500 endeksi, yüzde 3,3
oranında değerGÜNDEMİ
kaybederken, Dow Jones endeksi yüzde 3,6 azalışla 27.960,80 puana
BUGÜNÜN
geriledi. Nasdaq endeksi ise yüzde 3,7 azalışla günü oldukça satıcılı bir görünüm ile tamamladı.
 S&P500 endeksi içerisinde enerji sektörü yüzde 4,7 oranında değer kaybederken, bilgi teknolojisi sektörü yüzde 4,2’lik
bir oranda kayıp yazdı.
 ABD'de artan güvenli liman talebi ile ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 1,37 seviyesine gerilerken, bu seviye 2016'dan
bu yana en düşük seviye olarak ön plana çıktı.
 Dünya Sağlık Örgütü, Çin'de yaşanan enfeksiyondaki düşüşün Pekin'in agresif yaklaşımı nedeniyle "gerçek" olduğunu
belirtti. Bununla birlikte, virüsün ekonomik aktiviteler üzerinde yaratacağı hasarın belirsizliğini koruduğu belirtildi.
 Beyaz Saray, korona virüs salgını ile mücadele için Kongre'den en az 2,5 milyar dolar ek fon talep edeceğini açıkladı.
 Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, korona virüsünün yaydığı riskleri kabul ettiğini ancak bu durumun faiz
oranlarının düşürülmesini gerektirmeyeceğini açıkladı. Ayrıca Mester, enflasyonun yüzde 2 hedefini aşması halinde
bile faizleri arttırma taraftarı olmadığını vurguladı.
 Dolar endeksi ise 99,30 ile günü yatay bölgede bitirdi.
Hisse Senetleri Görünümü
 Advanced Micro Devices ve American Airlines gibi teknoloji ve ulaşım hisseleri, işletmelerinin korona virüs tarafından
zarar göreceği endişeleriyle günü sırasıyla yüzde 7,8 ve yüzde 8,5 oranında değer kaybı ile bitirdi.
 Expedia, işgücünü yüzde 12 oranında azaltarak yaklaşık 3.000 kişiyi işten çıkarmayı planladığını açıklaması sonrasında
yüzde 6,5 oranında değer kaybetti. Şirket 2019 yılı için şirket performansını hayal kırıklığı olarak nitelendirdiğini
belirtirken, şirket ayrıca, diğer maliyetlerini de azaltacağını kaydetti.
 Newmont Goldcorp hisseleri altın fiyatlarında meydana gelen artışın etkisiyle günü yüzde 1,7 artışla 52 haftanın en
yüksek seviyesinde bitirdi.
 Gilead Sciences, korona virüs tedavisi hususunda etkili tek ilacı olarak Remdesivir’i göstermesi sonrasında yüzde 4,6
oranında değer kazanımı elde etti.
 General Electric Co.’nun 2019 yılında işten çıkardığı kişi sayısının yaklaşık 78.000 kişi ile iş gücünün dörtte birinden
fazlasına ulaştığını açıklaması sonrasında yüzde 3,2 oranında değer kaybına uğradı.
 UnitedHealth hisseleri Senatör Bernie Sanders’ın Nevada’daki galibiyetin ardından yüzde 7,8 oranında değer kaybına
uğradı.
G10’daki Gelişmeler
 Avrupa borsaları, korona virüsünün yayılarak küresel ekonomilere ilişkin tedirginliği arttırması nedeniyle haftanın ilk
işlem gününü sert bir düşüşle tamamladı.
 Almanya ekonomisi dördüncü çeyrekte yüzde 0,3 oranında büyüdü. Çeyreklik bazda ekonomi herhangi bir değişim
göstermedi.
Asya’daki Gelişmeler
 Japonya Merkez Bankası yöneticilerinden Eiji Maeada, kur hareketleri dahil piyasadaki gelişmeleri göz önünde
bulundurarak gereken adımları atacağını dile getirdi.
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Para Birimi
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Dönem
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132,0

Önceki
131,6

Değişim

Aylık

Önem
**

ABD Borsalarında Bugün Açıklanacak Bilançolar
Şirket Adı

Sembol

Piyasa Değeri

Tarih

Saati

Beklenti*

American Tower Corp
Home Depot Inc
Salesforce.Com Inc
Avangrid Inc
Cheniere Energy Inc
CoStar Group Inc
Insulet Corp
Cheniere Energy Partners LP

AMT
HD
CRM
AGR
LNG
CSGP
PODD
CQP

109 Milyar $
267 Milyar $
168 Milyar $
17 Milyar $
13 Milyar $
26 Milyar $
13 Milyar $
17 Milyar $

25.02.2020
25.02.2020
25.02.2020
25.02.2020
25.02.2020
25.02.2020
25.02.2020
25.02.2020

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

1.02
2.11
0.55
0.76
0.47
2.62
0.11
0.75

HAFTALIK HİSSE ÖNERİLERİ
Finansal Enstrüman

Ortalama F/K

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

F/K P/DD

OMNICOM GROUP INC. (OMC)

17.1

CENOVUS ENERGY INC. (CVE)

17.1

PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC. (PFG)

17.1

11.0

1.0

1064208

14 Milyar $

53.50-56.50

AL

67.50

50.00

ITAU UNIBANCO HOLDING (ITUB)

17.1

13.8

2.5

18419653

80 Milyar $

8.60-9.20

AL

13.00

7.30

6.1

*Hisse önerileri 24 Şubat -02 Mart tarih aralığına yönelik oluşturulmuştur. Hisselerin son durumuna ilişkin bilgilendirme
günlük olarak yapılacaktır.
*Itau Unibanco Holding hisseleri için “Zarar Kes” seviyesi çalışmıştır.
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.
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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.
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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.

*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
Dün Almanya ifo iş endeksinde meydana gelen beklentilerin üzerindeki artış sonrasında Euro tarafında hafif primlenme
hareketi doğmuştu. Ancak Fed’in faiz indirim ihtimallerinin ekonomilerde korona virüsü riski ile meydana gelebilecek
zayıflama sonrasında Dolar endeksinde değer kaybı yaşandı. Böylece EURUSD paritesinde 1,0870 seviyesine varan oranda
yükseliş hareketi oluştu. Diğer taraftan küresel ekonomilerde devam eden korona virüsü riskinin piyasalardaki risk iştahını
zayıflamaya devam ettiği görülmekte. Pairtede özellikle 1,09 direnci üzeri kapanışlarla EURUSD paritesinde yön değişimi
meydana gelebilir. Ancak aşağıda 1,0830 desteğine dikkat etmekte fayda var.
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AMERİKAN TİPİ HAM PETROL (WTI): Ham petrol fiyatları yüzde 3,9 düşüşle 51,25 seviyesine geriledi. Piyasalarda korona
virüsü riski nedeniyle azalan risk iştahı küresel ekonomiler üzerinde ciddi tedirginliğe yol açtı. Bu durum petrol fiyatlarında
da düşüşü beraberinde getirirken, petrol talebi tarafına yönelik zayıf beklentilerin de korunmaya devam ettiği görülüyor.
Saudi Aramco CEO'sundan ise dün petrol talebi üzerindeki korona virüsü etkisinin kısa ömürlü olmasını beklediğine ilişkin
açıklama geldi. Ancak 6 Mart tarihinde gerçekleşecek olan OPEC toplantısına ilişkin beklentilerin emtia düşüşlerini bir
miktar sınırladığı söylenebilir. Fiyatların 50,80 seviyesi üzerinde kalması halinde ham petroldeki toparlanmaların 52,50
direnci ile devam etmesi beklenebilir.
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ALTIN
Korona virüs salgınının Çin haricinde diğer ülkelerde de can kaybına yol açması ile azalan risk iştahı Altın fiyatlarında ani
alım potansiyeli yaratmıştı. Ancak Çin’in tedavi konusunda gerekli yöntemi bulduğunun spekülatif bir haber akışı ile
açıklanması ile piyasalar haftanın ikinci işlem gününe bir miktar pozitif başladı. Bu haber Altın fiyatlarında 1650 seviyesi
altı fiyatlamaları gündeme getirirken, Dolar’ın Fed’in faiz indirim ihtimaline ilişkin beklentilerin artmasıyla güçlü duruşunu
ara vermesi değerli metaldeki düşüşleri sınırladığı söylenebilir. Ayrıca ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde meydana gelen ciddi
gerileme hareketinin devam ettiğini görüyoruz. Bu gelişmelerin akabinde değerli metalin 1650 seviyesi altındaki
görünümünü koruması geri çekilmelerini sürdürmesi açısından belirleyici olabilir. Bu hareketin devamında ise 1625
desteğini öncelikli olarak izliyoruz.

GBPUSD
Moody’s dün Brexit’in İngiltere ekonomisi üzerindeki olumsuz etkisinin beklentilerin üzerinde olacağını belirtmesi
sonrasında Sterlin varlıklarında bir miktar değer kaybı oluşmuştu. Bu açıklamanın akabinde İngiltere Başbakanlık Sözcüsü
korona virüsünden kaynaklanan risklerin düşük kalmaya devam ettiğini vurguladı. İngiltere’nin 2020 yılı sonuna kadar
serbest ticaret müzakereleri kapsamında görüşmelerini tamamlaması bekleniyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise 2
hafta sonra ABD ile görüşmelere oturacağını açıkladı. Bu gelişmelere rağmen Dolar varlıklarında meydana gelen
primlenme ile GBPUSD paritesinde 1,30 seviyesine yönelik atakların sıklaştığı görülüyor. Bu seviyenin 50 günlük üssel
hareketli ortalama seviyesi olması nedeniyle aşılması ile yükselişler 1,3150 direncine dek sürebilir.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ
25.02.2020

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

Piyasalarda oluşan büyüme endişelerinin akabinde VIX endeksi yüzde 8 artışla 25,03’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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