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ABD’deki Gelişmeler
 Çin'de korona virüsü salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 717'ye çıkarken, İtalya'da bu rakam 16 kişiye
yükseldi. İran'da korona virüs salgını nedeniyle 4 kişi daha hayatını kaybederken, ölü sayısı 19 kişiye yükseldi. Ayrıca
İran Sağlık Bakan Yardımcısına da korona virüsü teşhisi konması sonrası karantinaya alındığının açıklanmasıyla küresel
risk iştahındaki zayıflama ciddi boyuta ulaştı.
 S&P500 endeksinde gün içi kayıplar yüzde 3,00 seviyesine ulaşırken, Nasdaq endeksi yüzde 2,8 oranında değer
kaybına uğrarken, Dow Jones
endeksi yüzdeGÜNDEMİ
3,2 ile günün en çok değer kaybeden endeksi olarak yer aldı.
BUGÜNÜN
 Endeks içerisinde 11 sektörün tamamı günü değer kaybı ile sonlandırırken, enerji sektörü yüzde 4,3 ile en çok değer
kaybeden sektör olarak ilk sırada yer aldı.
 CDC (ABD hastalık kontrol merkezi) yetkilileri, ABD'deki korona virüsünün yayılmasının kaçınılmaz göründüğü
konusunda uyarıda bulundu.
 Saray Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow ise küresel ekonomilerde meydana gelen korona virüsü endişelerinin şuan
için ABD tarafında bir risk gözlemlenmediğini ancak herhangi bir olasılık için hazırlıkların başlatıldığını belirtti.
 Fed Başkan Yardımcısı Richard Clarida ise Fed'in korona virüs salgınını yakından izlediğini belirterek para politikasında
bir değişiklik gerekip gerekmediğini ölçmek için henüz erken olduğunu belirtti.
 Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan, Fed’in koronavirüs nedeniyle kısa vadede faiz oranı değişikliği gerekip
gerekmeyeceği konusunun belirsizliğini koruduğunu belirtti.
 ABD’de Konferans Kurulu’nun Tüketici Güven Endeksi, Ocak ayında aşağı yönlü 130,4 seviyesine revize edilirken,
Şubat ayında 130,7 ile beklentilerin altında kaldı.
 ABD'de 10 yıllık tahvil faizleri 5 baz puandan fazla azalışla yüzde 1,32 seviyesine düşerek tüm zamanların en düşük
seviyesini test etti. ABD 2 yıllık tahvil faizleri ise yüzde 1,20 ile geri çekilmelerine hız kazandırdığı görülmekte.
 Dolar endeksi ise yüzde 0,4 oranında bir düşüşle 98,96 seviyesine geriledi.
Hisse Senetleri Görünümü
 Macy’s 2020 mali yılı son çeyreğinde 2,12 $ ile beklentilerin üzerinde hisse başı kar açıkladı. Söz konusu dönemde
şirket satışlarında bir miktar daralma yaşansa da genel hatlarıyla olumlu gelen bu finansalları sonrasında şirket günü
yüzde 1,9 oranında değer kaybı ile sonlandırdı.
 Home Depot 2020 mali yılı dördüncü çeyrek finansallarında 2,28 $ ile beklentilerin üzerinde hisse başı kar açıkladı.
Şirket ayrıca 2021 mali yılı için hisse başı kar beklentisini 10,45 $ olarak belirlerken, şirket günü yüzde 1,0’e yakın
oranda değer kaybı ile tamamladı.
 Süpermarket devi Tesco, İngiltere'de 1.800'den fazla çalışanını işten çıkarmayı planladığını açıkladı. Şirket, Mayıs
ayında mağazalarında gerçekleştirdiği altyapı çalışmaları nedeniyle 1.816 çalışanının da işten çıkarılma riski altında
olduğunu belirtti. Bu açıklamaların akabinde şirket yüzde 2,5 oranında değer kaybına uğradı.
G10’daki Gelişmeler
 İngiltere Başbakanlık Sözcüsü Avrupa Birliği ile müzakerelerin Pazartesi günü Brüksel’de başlayacağını duyurdu.
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BUGÜNÜN GÜNDEMİ
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ABD Borsalarında Bugün Açıklanacak Bilançolar
Şirket Adı

Sembol

Piyasa Değeri

Tarih

Saati

Beklenti*

Booking Holdings Inc
J M Smucker Co
Lowe's Companies Inc
Marriott International Inc
Universal Health Services Inc

BKNG
SJM
LOW
MAR
UHS

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

26.02.2020
26.02.2020
26.02.2020
26.02.2020
26.02.2020

Piyasa açılmadan önce
Piyasa kapandıktan sonra
Piyasa kapandıktan sonra

22.08
2.23
0.91
1.47
2.57

HAFTALIK HİSSE ÖNERİLERİ
Finansal Enstrüman

Ortalama F/K

Ortalama
İşlem Hacmi

Piyasa
Değeri

Alım Fiyat
Aralığı

Öneri

Kar-Al

6.0

1684456

16 Milyar $

77.00-79.50

AL

92.00

0.8

3528668

11 Milyar $

8.75-9.50

AL

13.50

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

FOMENTO ECONOMICO MEXICANO (FMX)

17.1

40.2

2.7

396354

163 Milyar $ 90.70-93.00

AL

105.00

AFLAC INCORPORATED (AFL)

17.1

13.1

1.3

2777788

38 Milyar $

52.30-53.70

AL

64.00

SONOCO PRODUCTS COMP. (SON)

17.1

3.2

3.2

413383

5 Milyar $

57.25-59.25

AL

70.00

6.1

*Hisse önerileri 24 Şubat - 02 Mart tarih aralığına yönelik oluşturulmuştur. Hisselerin son durumuna ilişkin bilgilendirme
günlük olarak yapılacaktır.
*Principal Financial Group Inc. hissesi için “Zarar Kes” seviyesi çalışmıştır.
*Fomento Economico Mexicano Inc. hissesi için “Zarar Kes” seviyesi çalışmıştır.
*Aflac Incorporated hissesi için “Zarar Kes” seviyesi çalışmıştır.
*Sonoco Products Company hissesi 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.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ
T

26.02.2020

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.
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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
ABD’de açıklanan konferans kurulu tüketici güven endeksi Ocak ayında aşağı yönlü revize edilirken, Şubat ayında 130,7
ile beklentileri karşılayamadı. Bu gelişme sonrasında Dolar tarafında oluşan hafif zayıflıkla beraber EURUSD paritesinde
1,0890 seviyesine varan oranda yükseliş gerçekleşti. Diğer taraftan artan korona virüs salgını riski endeksler üzerinde ciddi
satış baskısına yol açarken, ABD Başkanı Trump’ın virüs salgınının ABD’de etkisinin oldukça sınırlı olduğunu açıklaması
sonrasında ABD ekonomisine ilişkin olumlu beklentiler korunmaya devam ediyor. EURUSD paritesinde özellikle 1,09
seviyesi üzeri görünümün oluşması durumunda yükselişler kademeli olarak 1,0950 ve 1,1000 direnç seviyeleri
çerçevesince hız kazanabilir. Aşağıda ise 1,0830 ana destek noktamız olma görevini koruyor.
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AMERİKAN TİPİ HAM PETROL (WTI): Ham petrol fiyatları yüzde 2,7 düşüşle dün tekrardan 50,0 $ seviyesi altını test ederek
49,89 seviyesine geriledi. Amerikan Petrol Enstitüsü’nün açıkladığı haftalık ham petrol stokları 1,3 milyon varil
çerçevesinde artış gösterirken, emtiadaki ana geri çekilme unsuru korona virüs salgınına ilişkin tedirginliklerin artmasıyla
piyasalardaki büyüme beklentilerinin zayıflamış olması idi. Ayrıca IEA’nın petrol talebi beklentisini düşürmesine ilişkin
oluşan beklentilerin de emtia fiyatları üzerinde zayıflığa yol açtığı görülmekte. Ham petrol 50,0 $ seviyesi altı
fiyatlamalarında kalıcı olması halinde geri çekilmelerin 49,30 desteği ile hız kazanması beklenebilir. Bu seviye altında ise
aşağı yönlü eğilimin devamını 48,30 desteği çerçevesince takip ediyoruz.
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ALTIN
Korona virüs salgını ile ilgili olarak ABD tarafında CDC yetkilileri tarafından ABD’de korona virüsü tehlikesi olabileceği
açıklamaları ABD endekslerinin 11 haftanın en düşük seviyesine gerilemesine yol açtı. ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise yüzde
1,30 ile tarihi düşük seviyeleri test ederken, piyasalarda artan güvenli liman talebi ile Altın fiyatlarında 1650 seviyesi
sınırında fiyatlamaların tutunduğu görülüyor. Dolar tarafı ise ABD’de açıklanan tüketici güveni verisindeki zayıflık
sonrasında bir miktar zayıf ancak Altın’ın yükselişlerine hız kazandırma konusunda bir miktar temkinli davrandığını
görüyoruz. Ayrıca diğer bir güvenli liman enstrümanı olarak adlandırılan Japon Yeni’ne olan talebin de artmış olduğu
görülmekte. Tüm bu bilgiler ışığında 1650 seviyesi altında kalan değerli metalin yükselişlerine hız kazandırmak için bu
seviye üzeri kapanışları 1675 direncine yönelik atakları beraberinde getirebilir.

GBPUSD
İngiltere’de Başbakanlık Sözcüsü dün Avrupa Birliği ile müzakerelerin ilk aşamasının Pazartesi günü Brüksel’de
başlayacağını duyurdu. Ayrıca ikinci aşama görüşmesinin ise Mart ayında Londra’da başlayacağını duyuran Sözcü,
İngiltere’nin ana hedefinin 1 Ocak 2021 tarihinde ekonomik ve politik bağımsızlığını ilan etmek olduğunu dile getirdi. Bu
açıklamaların akabinde Sterlin varlıklarında oluşan değer kazanımı ile paritede 1,30 seviyesine yönelik ataklar oluştu ancak
yükselişlerin bu seviye üzerini test edecek güçte olmadığını gördük. Dolar tarafı ise tüketici güveni verisi sonrasında hafif
değer kaybına uğramıştı ancak GBPUSD’ın 1,30 seviyesi çevresindeki güncelliğini korumaya devam ettiği görülmekte.
Aşağıda 1,2870 ana destek noktası olarak ön plana çıkarken, yükselişleri ise 1,3150 direnci üzeri kapanışlar 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

CDC yetkililerinden gelen korona virüsü riskini arttırıcı açıklamaların akabinde VIX endeksi %11 artışla 27,49’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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