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ABD’deki Gelişmeler
 ABD ve Çin görüşmelerine ilişkin korunan iyimserlik ile ABD’de borsalar günü rekor yükselişle tamamladı.
 S&P500 endeksi yüzde 0,8 oranında değer kazanırken, Nasdaq endeksi yüzde 1,3 ile kayda değer bir yükseliş kaydetti.
 Dow Jones endeksinde ise kazançlar yüzde 0,7 seviyesine ulaştı.
 Çin’in fikri ve sınai mülkiyet haklarına ihlallerin cezasını yükseltme kararına piyasalar olumlu tepki gösterdi.
 Ticaretle ilgili görünümün olumlu olduğu piyasalarda S&P500 içerisinde yer alan sektörlere göz atacak olursak, bilgi
teknolojisi yüzde 1,4 oranında değer kazanımı ile ön plana çıktı.
 Sağlık hizmetleri yüzde 1,1 oranında değer kazanırken, S&P500 içerisinde eksi yüzde 0,4 ile kamu hizmetleri sektörü
negatif ayrışan tek sektör olarak baş gösterdi.
 Dikkat çekici bir şekilde, ABD 10 yıllık tahvil faizleri, endekslerde görünen risk iştahına rağmen bir baz puan düşüşle
yüzde 1,76 seviyesine geriledi.
 Dolar endeksi ise yüzde 0,1 artarak 98,32 seviyesine yükseldi.
 Fed Başkanı Powell’ın ise para politikasının işgücü piyasasını desteklediğini ancak ticaret belirsizliğinin küresel
ekonomilerdeki büyüme görünümünü zayıflattığına değinmesi önemliydi.
Hisse Senetleri Görünümü
 Morgan Stanley'’in NVIDIA hisselerine ilişkin fiyat hedefini 217 $ 'dan 259 $' a yukarı yönlü revize etmesi sonrasında
şirket günü yaklaşık yüzde 5’e yakın oranda artıda kapattı. Bu olumlu gelişme tüm yarı iletken hisseleri güç kazanmaya
yöneltti.
 Charles Schwab, TD Ameritrade'i toplamda 26 milyar dolara satın almayı kabul etti. Bu gelişmenin akabinde şirketler
sırasıyla yüzde 2,3 ve yüzde 7,6 oranında değer kazanımı elde etti.
 Diğer taraftan Moet Hennessy - Louis Vuitton, Societe Europeenne, Tiffany & Co.’yu 16,2 milyar dolar karşılığında
devralmayı kabul etti. Bu açıklama sonrasında Tiffany & Co hisselerinde kazanlar yüzde 6,2 seviyesine ulaştı.
 Yeni anlaşmalar arasında bir diğeri ise Novartis AG, kolesterol düşürücü bir ilacın geliştiricisi olan Medicines Co.’yu
7,7 milyar dolara satın aldığını açıkladı.
 EBay Inc. ise StubHub bilet satış şirketini Viagogo Entertainment Inc.'e yaklaşık 4 milyar dolara satacağını açıkladı.
 KKR & Co., eczane devi Walgreens Boots Alliance Inc.’i 9,7 milyar dolara alacağını duyurdu.
 Intel, bir şirket direktörünün 58.100-58.28 $ 'lık fiyatlarla yaklaşık 5, 5 milyon dolar değerinde 86.500 hisse satın
aldığını bildirdi. Şirket bu açıklaması sonrasında günü yüzde 2,1 artıda bitirdi.
 HP, Inc., Xerox'tan gelen satın alma teklifini ikinci kez reddetti ve şirket ayrıca bu devralma teklifinin şirkete büyük
zarar verdiğini belirtti.
 Apple hisseleri Hindistan'daki faaliyetlerini genişleten bir tedarikçi ile anlaştığı haberini duyurması sonrasında yüzde
1,8 oranında değer kazanımı elde etti.
 Comcast kurumsal haberlerde dikkat çeken bir gelişme ile anılmamasına rağmen günü yüzde 3’ü aşkın seviyede değer
kaybı ile sonlandırdı.
 Volkswagen, Çin'e 4 milyar Euro’luk yatırım yapacağını duyurdu.
G10’daki Gelişmeler
 Polonya Merkez Bankası Politika Komitesi Üyesi Eryk Lon, bankanın faiz oranlarını düşürme olasılığının giderek
arttığını dile getirdi.
Asya’daki Gelişmeler
 Basında geçen bir habere göre, Çin hükümet yetkilileri, ilk aşama anlaşmasının imzalanmasına yardımcı olabilecek bir
hareket olarak yorumlanan IP hırsızlığı üzerindeki cezaları artırmaya karar verdiğini açıkladı.
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BUGÜNÜN GÜNDEMİ
Para Birimi
USD
USD

TSİ
18:00
18:00

Veri/Gelişme
Conference Board Tüketici Güveni
Yeni Konut Satışları

Dönem

Beklenti
127,0
709K

Ekim
Ekim

Önceki
125,9
701K

Değişim

Aylık
Aylık

Önem
**
***

ABD Borsalarında Bugün Açıklanacak Bilançolar
Şirket Adı

Sembol

Piyasa Değeri

Tarih

Saati

Beklenti*

Autodesk Inc
Burlington Stores Inc
Best Buy Co Inc
Hormel Foods Corp
Dell Technologies Inc
Dollar Tree Inc
HP Inc
VMware Inc
Keysight Technologies Inc
Veeva Systems Inc

ADSK
BURL
BBY
HRL
DELL
DLTR
HPQ
VMW
KEYS
VEEV

36 Milyar $
13 Milyar $
19 Milyar $
22 Milyar $
38 Milyar $
25 Milyar $
29 Milyar $
67 Milyar $
19 Milyar $
22 Milyar $

26.11.2019
26.11.2019
26.11.2019
26.11.2019
26.11.2019
26.11.2019
26.11.2019
26.11.2019
26.11.2019
26.11.2019

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

0.72
1.4
1.03
0.46
1.62
1.13
0.58
1.43
1.18
0.54

HAFTALIK HİSSE ÖNERİLERİ
Finansal Enstrüman

Ortalama F/K

F/K P/DD

Ortalama
İşlem Hacmi

Piyasa
Değeri

Alım Fiyat
Aralığı

5 Milyar $

41.80-43.00

AL

51.00

39.00

Öneri Kar-Al Zarar-Kes

NATIONAL INSTRUMENTS CORP.( NATI)

17.1

35.4

4.8

541535

FOMENTO ECONOMICO MEXICANO (FMX)

17.1

40.2

2.7

396354

163 Milyar $ 90.70-93.00

AL

105.00

87.00

TRIMBLE INC. (TRMB)

17.1

31.5

3.6

1073745

10 Milyar $

AL

49.00

37.00

38.50-41.00

*Hisse önerileri 26 Kasım – 02 Aralık tarih aralığına yönelik oluşturulmuştur. Hisselerin son durumuna ilişkin bilgilendirme
günlük olarak yapılacaktır.
NATIONAL INSTRUMENTS CORP.( NATI): National Instruments Corporation, dünya çapında yazılım merkezli platform ve
sistemleri üzerine faaliyet göstermektedir. Şirket programlama yazılımları, donanım yapılandırmasını, ölçüm verilerini ve
uygulamalara entegre geliştirme ölçümü, analizi sunmaktadır. Şirket ayrıca PC yazılımını ve donanımı üzerine eğitim ve
sertifikasyon hizmetleri de sunar. National Instruments Corporation, devlet kurumlarının yanı sıra yarı iletken, ulaştırma,
havacılık ve savunma sanayilerine de hizmet vermektedir. Şirket 1976 yılında kurulmuştur ve merkezi Austin, Teksas’da
yer almaktadır.

İlgili Makaleler
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FOMENTO ECONOMICO MEXICANO (FMX): Fomento Económico Mexicano, Coca-Cola marka içeceklerin şişeleyicisi
olarak faaliyet göstermektedir. Şirket, köpüklü içecekler de dahil olmak üzere Coca-Cola’nın ticari marka içecekleri üzerine
üretim gerçekleştirmektedir. Ayrıca OXXO ve Big John isimleri altında Meksika, Kolombiya, Amerika Birleşik Devletleri ve
Şili'de perakende zincir mağazalarını işletmektedir. Buna ek olarak, şirket soğutucuların, ticari soğutma ekipmanlarının ve
plastik kasaların yanı sıra gıda işleme ve muhafaza etme ekipmanlarının üretimi ve dağıtımını da yapmaktadır. Fomento
Económico Mexicano, 1890 yılında Monterrey, Meksika’da kurulmuştur.
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TRIMBLE INC. (TRMB): Trimble Inc., profesyonellerin ve sahadaki çalışanların iş süreçlerini dünya çapında geliştirmelerini
veya dönüştürmelerini sağlayan teknoloji çözümleri sunar. Şirket ofis yazılımlarının yanı sıra inşaat ekipmanlarını kontrol
eden sistemler üzerine de çözüm sunmaktadır. Şirket ayrıca inşaat, mühendislik, madencilik, petrol ve gaz, enerji ve kamu
hizmetleri, devlet ve arazi yönetimi sektörleri açısından önem arz eden coğrafi bilgi sistemleri üzerine de faaliyet
göstermektedir. Trimble, PeopleNet, GEOTrac, TMW, ISE, Punch, Veltec, and Trimble MAPS markaları altında bir dizi
çözüm sunmaktadır. Trimble Inc., 1978 yılında kurulmuştur ve 1890 yılında kurulan California, Sunnyvale’da yerleşik hale
geçerek Monterrey, Meksika 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
ABD ve Çin arasında imzalanacak olan anlaşmaya ilişkin korunan iyimser beklentiler piyasalardaki risk iştahını tetiklerken,
Dolar tarafının güçlü duruşunu sürdürmesi ile paritenin aşağı yönlü eğilimini arttırdığı görüldü. Beklentiler paralelinde
gerçekleşen Almanya ifo iş endeksi verisi fiyatlamalar üzerinde pek etkili olmazken, Sterlin tarafında meydana gelen
değerlenme Euro tarafında da bir miktar destekleyici yönde rol oynadı. EURUSD paritesi açısından önem arz eden kritik
1,10 desteğinin geçilmesi ile paritedeki düşüşlerin 1,0950 seviyesi ile geri çekilmelerine hız kazandırması beklenebilir.
Ancak 1,10 seviyesinin güçlü bir destek noktası olması ile oluşabilecek yukarı yönlü ataklarda ise 50 günlük üssel hareketli
ortalama seviyesi olan 1,1060 direncini takip ediyoruz.
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AMERİKAN TİPİ HAM PETROL (WTI): Ham petrol fiyatları dün yüzde 0,2 oranında artarak 57,98 dolar seviyesine yükseldi.
ABD ve Çin arasında imzalanacak olan ilk aşama anlaşmasına yönelik korunan iyimser beklentiler küresel ekonomilerdeki
büyüme görünümünü olumlu yönde tetikleyeceği beklentisi ham petrol fiyatları üzerinde yukarı yönlü eğilimi arttırdı.
Ancak 5 Aralık tarihinde gerçekleşecek olan OPEC toplantısında alınacak kararların seyri ise emtia fiyatları açısından kritik.
Arz kısıntısının Haziran 2020 yılına uzatılacağı beklentisi ise ham petrol fiyatları üzerinde olumlu fiyatlama yaratıyor. Bu
gelişmelerin akabinde 57,50 seviyesi üzerine yerleşen ham petrolün yükselişlerine 58,70 direnci ile hız kazandırması
beklenebilir. Ancak major direnç seviyemiz 60,00 $ noktası olmaya devam ediyor.
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ALTIN
ABD Başkanı Trump’ın Çin ile anlaşma imzalamaya yakın olduklarını açıklaması sonrasında piyasalardaki risk iştahı
yükselirken, Çin’den gelen fikri ve sınai mülkiyet haklarına yönelik ihlallerin cezasının yükseltilmesi haberi endekslerin
günü rekor yükselişle bitirmesine yol açtı. Böylece Altın fiyatlarında oluşan aşağı yönlü eğilim hız kazanırken, bugün güçlü
bir destek konumunda bulunan 1450 seviyesinden dönüşlerin yaşandığını görüyoruz. Dolar varlıkları ise görece güçlü
duruşunu sürdürürken, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 1,76 seviyesine gerilediğini söylemek mümkün. Bu
gelişmelerin akabinde kısa vadeli toparlanma hareketi içerisinde yer alan değerli metalin 100 günlük üssel hareketli
ortalama seviyesi olan 1463 noktasını aşması ile yükselişlerini 1480 direncine dek sürdürmesi beklenebilir.

GBPUSD
İngiltere’de 12 Aralık tarihinde gerçekleşecek olan erken seçim öncesinde anketlerin Muhafazakar partinin önde gidiyor
olmasına işaret etmesi dün Sterlin varlıkları üzerinde pozitif fiyatlamaya neden oldu. Yeni haftaya 1,29 seviyesine yönelik
ataklar ile başlayan paritede yükselişleri 1,30 direnci çerçevesince izliyoruz. Diğer taraftan İngiltere’de seçim sonrasında
yeni parlamentosunun 17 Aralık tarihinde toplancağı duyuruldu. İngiltere’de açıklanan makroekonomik veriler pek iç açıcı
değilken, siyasi gündemde yaşanan pozitif gelişmelerin paritede alım potansiyelini tetiklediği söylenebilir. Dolar varlıkları
güçlü görünümüne devam ediyor ancak fiyatların 1,2830 seviyesi üzerindeki kalıcılığı koruması paritede kısa kısa yükseliş
ataklarının desteklenmesine yol açabilir.
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FED’İN FAİZ İNDİRİM OLASILIĞI

Fed’in Aralık ayı toplantısına ilişkin faiz indirim beklentileri yüzde 0 seviyesinde yer alıyor.
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GELİŞEN ÜLKE PARA BİRİMLERİNİN DOLAR’A KARŞI PERFORMANSI

VIX ENDEKSİ

Çin’in fikri ve sınai mülkiyet haklarına ihlallerin cezasını yükseltmesiyle VIX endeksi 11,94 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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