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ABD’deki Gelişmeler
 S&P500 endeksi Avrupa'daki zayıf imalat verilerinin küresel büyüme endişelerini arttırması nedeniyle Cuma günü
yüzde 1,9 oranında değer kaybetti. Endeks 2800 seviyesi üzerinde kapanış gerçekleştirdi.
 Dow Jones endüstri endeksi yüzde 1,8 oranında kayıp yaşarken, Nasdaq endeksinde kayıplar yüzde 2,5 seviyesine
ulaştı. Russell 2000 endeksi, küresel ekonomik zayıflığın ABD'yi ciddi oranda etkileyeceği endişesiyle baskı altında
kalarak yüzde 3,6 oranında değer kaybetti.
 ABD vadelileri bu sabah yüzde 0,6’ya yakın seviyede satıcılı seyrediyor.
 S&P500 endeksi içerisinde 11 sektöründen 10’u günü satıcılı bitirdi. Temel maddeler sektöründe yüzde 3,0’lük bir
değer kaybı yaşanırken, finans sektörü yüzde 2,8 ve enerji sektörü yüzde 2,6 ekside gün sonu kapanışı yaptı. Buna
karşılık, kamu hizmetleri sektörü yüzde 0,7 artış ile günü pozitif bölgede bitiren tek grup olarak yer aldı.
 Almanya'da İmalat PMI verisi Şubat ayında 47,6’dan 44,7’ye düşerek üretimin oldukça zayıf olduğuna işaret etti.
 Fransa'nın İmalat PMI rakamı 51,5’ten 49,8’e düşerek imalat sektöründeki daralmanın arttığını belirten 50.0
seviyesinin altına düştü. Bu düşüş 2016'dan bu yana meydana gelen en büyük düşüş olarak dikkat çekti.
 Euro Bölgesi PMI rakamlarında meydana gelen karda değer düşüşün ardından ABD 10 yıllık tahvil faizleri sekiz baz
puan düşerek yüzde 2,46 seviyesine geri çekildi.
 ABD’de Mevcut konut satışları, Şubat ayında aylık bazda yüzde 11,8 artarak 5,51 milyona yükseldi. Veri önemli bir
şekilde toparlanmaya işaret etmesine rağmen, önceki yıl rakamının altında seyrediyor.
 ABD’de Şubat ayı Hazine Bütçesi, bir yıl önceki aynı döneme göre 215,24 milyar dolar açıkla 233,98 milyar dolar açık
verdi. Son 12 aydaki bütçe açığı ise 932,27 milyar dolar seviyesinde yer alıyor.
 Bugün piyasalarda takip edilecek önemli bir veri akışı bulunmuyor.
Hisse Senetleri Görünümü
 Şirket haberlerinde, Nike, tahminleri aşan finansal raporlarını takiben Kuzey Amerika satışlarında göze çarpan bir
büyüme olduğunu açıklamasına rağmen günü yüzde 6,6 ekside bitirdi.
 Cintas Corporation, 1,84 $ ile tahminlerin üzerinde hisse başı kar açıklarken, gelirlerinde beklentileri karşılayamaması
sonrasında günü yüzde 6,5 ekside bitirdi.
 Tiffany, 2018 yılı dördüncü çeyrekte tahminlerin üzerinde 1,67 $ hisse başı kar açıkladı. Şirket satış rakamlarında
beklentilerin altında kamasına rağmen günü yüzde 3,15 artıda bitirdi.
 Papa John's International’ın yönetim kuruluna ünlü basketbolcu Shaquille O'Neal girdi. O'Neal şirketin Atlanta'daki
restoranlarına yatırım yapacağını açıklaması sonrasında şirket hissesi yüzde 6’yı aşan oranda yükseliş yakaladı.
G10’daki Gelişmeler
 Almanya ifo iş endeksi 99,6 ile bir önceki aya oranla artış gösterdi.
 Almanya’da işçi sendikası, Deutsche Bank - Commerzbank birleşmesine karşı olduklarını açıkladı. Sendika, işten
çıkarmalara neden olacağı beklentisiyle birleşmeye karşı olduklarını ve başarılı iş modeli görmediklerini belirtti.
 İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma sürecinin gerçekleşmesi halinde, Almanya'ya Brexit maliyetinin 9,5 milyar
Euro olacağı açıklandı.
 İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkmasını istemeyenler, internet sitesinde 5 milyondan fazla imza topladı.
 İngiltere Ticaret Bakanı, anlaşmasız ayrılma olasılığının devam ettiğine ilişkin açıklamada bulundu.
 AB liderleri, Washington ile Pekin arasında milyarlarca dolarlık ticaret savaşında taraf olmaktan kaçınmaya çalıştığını
belirtti. Brüksel, 9 Nisan tarihinde AB-Çin zirvesine ev sahipliği yapacak.
Asya’daki Gelişmeler
 Piyasalarda bu hafta Boao Asya Forumu’nun yıllık toplantısı düzenlenecek.
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ABD Borsalarında Bugün Açıklanacak Bilançolar
Şirket Adı

Sembol

Piyasa Değeri

Tarih

Saati

Beklenti*

Red Hat Inc

RHT

32 Milyar $

25.03.2019

Piyasa kapandıktan sonra

1.01

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

OMNICOM GROUP INC. (OMC)

17.1

12.8

6.6

2053858

16 Milyar $

74.00-75.70

AL

82.70

71.75

BANCO SANTANDER-CHİLE (BSAC)

17.1

15.6

2.9

241340

14 Milyar $

30.50-31.50

AL

37.00

29.00

SKYWORKS SOLUTIONS INC. (SWKS)

17.1

13.2

3.6

2109903

14 Milyar $

81.30-84.30

AL

116.00

70.62

*Hisse önerileri 19-25 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 sunmaktadır.
Şirket reklam, müşteri ilişkileri yönetimi, markalaşma, içerik pazarlaması, kurumsal sosyal sorumluluk danışmanlığı, halkla
ilişkiler ve sağlık hizmetleri alanlarında çeşitli hizmetler üzerinde faaliyet gösterir. Hizmetlerinde ayrıca etkileşimli
pazarlama, yatırımcı ilişkileri, pazarlama araştırması, sosyal medya planlaması, örgütsel iletişim, paket tasarımı, ürün
yerleştirme, kamu ilişkiler, halkla ilişkiler ve spor ve etkinlik pazarlaması bulunmaktadır. Şirket Kuzey Amerika, Latin
Amerika, Avrupa, Orta Doğu, Afrika, Avustralya, Çin, Hindistan, Japonya, Kore, Yeni Zelanda, Singapur ve diğer Asya
ülkelerinde faaliyet göstermektedir. Şirket 1944 yılında kurulmuştur ve merkezi ABD, New York'ta bulunmaktadır.
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BANCO SANTANDER-CHİLE (BSAC): Banco Santander-Chile, Şili'de ticari ve perakende bankacılık ürünleri ve hizmetleri
sunmaktadır. Şirket kredi, ticari işlemler, döviz sözleşmeleri ve tasarruf ürünleri gibi ürün ve hizmetler sunmaktadır. Ayrıca
yatırım fonları, sigorta ve hisse senedi aracılık, döviz, leasing, faktoring, finansal danışmanlık, yatırım yönetimi, dış ticaret
ve ipotek finansmanı, hazine ve gayrimenkul endüstrisi için projeleri finanse etmek için uzmanlaşmış hizmetler
sunmaktadır. Ek olarak, şirket kısa vadeli finansman ve fon yaratma, aracılık hizmetleri, menkul kıymetleştirme ve diğer
özel ürünler sunmaktadır. Şirket, Santander markası altında 385 şubeyi işletmektedir. Banco Santander-Chile 1977 yılında
kurulmuştur ve merkezi Santiago, Şili'de bulunmaktadır.

SKYWORKS SOLUTIONS INC. (SWKS): Skyworks Solutions, Inc., dünya çapında tescilli yarı iletken ürün üretimi ve
pazarlamasını gerçekleştirmektedir. Ürün portföyünde birçok modül bulunduran şirket, havacılık, otomotiv, hücresel
altyapı, ev, endüstriyel, tıbbi, askeri, akıllı telefon, tablet gibi birçok pazarda kullanım için ürünler sunmaktadır. Şirket
ürünlerini doğrudan satış, distribütörler ve bağımsız satış temsilcileri aracılığıyla satmaktadır. Skyworks Solutions, Inc.'in
standartlara dayalı 5G çözümü sunmak için MediaTek Incorporated ile işbirliği anlaşması vardır. Şirket 1962 yılında
kurulmuştur ve merkezi Woburn, Massachusetts’de 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
Almanya imalat PMI rakamında yaşanan daralmanın akabinde Euro Bölgesi imalatının da yavaşlaması ile Euro varlıklarında
değer kaybı derinleşti. Diğer taraftan Fed sonrasında toparlanma hareketi içerisine giren Dolar varlıkları nedeniyle
paritede geri çekilmeler 1,13 seviyesini gündeme getirdi. PMI rakamlarında meydana gelen bu daralma küresel
ekonomilerde büyüme endişelerini arttırdı. Bu endişelerin akabinde paritede düşüşler 1,13 seviyesi altını test ederken,
bu seviye altı kapanışların kalıcı olamadığını görüyoruz. Bugün piyasalar veri akışı açısından oldukça sakin. Brexit’e ilişkin
ise hafta içerisinde Parlamento oylamasının sağlanıp sağlanmayacağı takip edilecek. EURUSD paritesinde kısa vadeli
toparlanmaları 1,1350 direnci çerçevesince takip ediyoruz.
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AMERİKAN TİPİ HAM PETROL (WTI): Küresel ekonomilerde olumsuz gelen makroekonomik verilerin ışığında artan
büyüme kaygıları ham petrol fiyatlarında geri çekilme hareketi yarattı. Haftalık stok verilerinde yaşanan azalışın ardından
yükselişlerine hız kazandıran emtiada haftalık kapanış yüzde 1,6 eksi ile 59,00 seviyesi altında yapıldı. Yeni haftaya bu
seviye altında başlayan emtianın toparlanma hareketi içerisine giren Dolar varlıklarından da olumsuz yönde etkilendiği
görülüyor. Haftalık açıklanan sondaj kule sayılarında meydana gelen 9 adetlik azalışın ham petrol fiyatları üzerindeki
etkisinin oldukça sınırlı olduğunu görüyoruz. Ham petrolde meydana gelen kısa vadeli geri çekilmelerin 57,50 seviyesi
altını test etmesi durumunda düşüşlerin devamını görebiliriz.
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ALTIN
Geçtiğimiz hafta Euro Bölgesi, Almanya ve Fransa İmalat PMI rakamlarında yaşanan gerileme öncülüğünde piyasaların
genelinde küresel büyüme endişeleri arttı. Almanya 10 yıllık tahvil faizi Ekim 2016 yılından bu yana ilk defa yüzde 0
seviyesinin altına geriledi. ABD 3 aylık bono ile 10 yıllık tahvil faizi arasındaki farkın eksiye dönmesi, ABD'de resesyon
riskini gündeme getirdi. Bu gelişme ile artan güven liman talebi Altın fiyatlarının 1317 seviyesine varan yükseliş
gerçekleştirmesine neden oldu. Değerli metalin 1320 direnci üzeri yapacağı her bir kapanış alım yönlü potansiyelinin
artmasına yol açabilir. Bu seviye üzerinde ise 1325-1337 direnç seviyelerini kademeli olarak takip ediyoruz. Aşağıda ise
1305 seviyesi değerli metalin ana destek noktası olma görevini koruyor.

GBPUSD
İngiltere’nin AB’den ayrılma tarihinin 22 Mayıs’a ertelenmesi için İngiltere Başbakanı Theresa May’in üçüncü kez
Parlamento oylamasının gerçekleşmesi için çalışmalara başladığını görüyoruz. Eğer bu oylama reddedilirse anlaşmanın
ertelenme tarihi 12 Nisan olarak belirlenecek. Oylamanın kabul edilmesi halinde ise İngiltere'nin AB’den çıkış tarihi 22
Mayıs olacak ve İngiltere, Avrupa Parlamentosu seçimlerinden bir gün önce Avrupa Birliği'nden ayrılmış olacak. Brexit’in
gerçekleşmesini istemeyen kişilerin imzası 5 milyonu aşarken, sürece ilişkin belirsizlikler parite üzerinde olumsuz etki
yaratmaya devam ediyor. 1,32 seviyesi altındaki zayıf görünümünü koruyan paritede 1,31 güçlü bir destek seviyesi
konumunda yer alıyor. Olası bir yukarı yönlü atakta ise 1,3250 seviyesi üzeri kapanışları izliyoruz.
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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

Küresel büyüme endişelerinin artması ile endekslere gelen satışın akabinde VIX endeksi %22 yükselişle 17,19’a yükseldi.
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S&P500 SEKTÖR PERFORMANSLARI

EN ÇOK ARTAN-DÜŞEN HİSSELER
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Yatırım Finansman Menkul Değerler
Meclis-i Mebusan Cad. 81 Fındıklı 34427 Beyoğlu/İstanbul
Tel: +90 (212) 317 69 00 Faks: +90 (212) 282 15 50 – 51
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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