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ABD’deki Gelişmeler
 Küresel piyasalarda devam eden korona virüsü endişeleri ile endeksler satıcılı görünümünü korumaya devam ediyor.
 ABD’de ise endeksler Çarşamba gününü karışık seyirle tamamlarken, Dow Jones endeksi yüzde 0,5 oranında değer
kaybına uğradı. S&P500 endeksinde ise kayıplar yüzde 0,4 seviyesine ulaşırken, endeksin dört seans boyunca toplam
kaybı yüzde 7,6 seviyesine yükseldi. Nasdaq endeksi ise yüzde 0,2 artışla 8.980 puan seviyesine yükseldi.
 S&P500 endeksi içerisinde 11 sektörün 10’u satıcılı seyrederken, bilgi teknolojisi sektörü yüzde 0,4 artışla günün
olumlu performans gösteren
tek şirketi olarak
yer aldı. Enerji sektörü ise petrol fiyatlarında meydana gelen düşüşün
BUGÜNÜN
GÜNDEMİ
etkisiyle günü yüzde 3,0 oranında ekside kapadı.
 Çin dışında İtalya, İran ve Almanya’da da artan vaka sayısı ile piyasalardaki tedirginliğin artış gösterdiğini görüyoruz.
 Almanya Sağlık Bakanı Almanya'nın salgının başında olduğunu açıklarken, New York'ta 83 kişinin virüse maruz
kaldığına ilişkin haber akışı dikkat çekiyor.
 ABD Başkanı Trump dün akşam düzenlediği toplantısında korona virüs salgını ile ilgili olarak gerekli hazırlıkların
yapılması için Başkan Yardımcısı Mike Pence'i görevlendirdiğini açıkladı.
 ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 1,31 ile zayıf seyrini korumaya devam ediyor.
 Dolar endeksi yüzde 0,2 oranında artışla 99,13 seviyesine yükseldi.
 ABD’de yeni konut satışları Ocak ayında yüzde 7,9 artışla 764 bin adet seviyesine yükseldi.
Hisse Senetleri Görünümü
 Walt Disney yüzde 3,7, Toll Brothers yüzde 14,6 ve Lowe's yüzde 4,4’lük bir değer kaybıyla zayıf performans gösteren
önemli şirketler sıralamasında yer aldı.
 Walt Disney hisselerinde şirket CEO’su Bob Iger'in görevinden istifa etmesi sonrasında kayıplar derinleşti.
 Toll Brothers ise açıklamış olduğu finansallarında beklentileri karşılayamazken, Lowe's 2021 yılı beklentilerinde pek
iyimser olmaması ile kayıplarını arttırdı.
 The TJX Companies ise üç aylık finansallarında beklentileri karşılaması sonrasında yüzde 7,3 oranında değer kazandı.
 Walmart, İngiltere'nin üçüncü büyük süpermarket zinciri Asda'daki çoğunluk hissesini satmak için görüşmelerde
bulunduğunu açıkladı. Bu gelişmenin akabinde şirket günü yüzde 0,5 oranında ekside kapadı.
 Microsoft, korona virüsü salgını riski ile şirket tedarik zincirinin olumsuz etkileyebileceğine dair uyarıda bulunmasına
rağmen şirket günü yüzde 1,3 oranında artıda kapadı. Şirket, teknoloji devi Google ile beraber yeni telefonlar,
bilgisayarlar ve diğer elektronik cihazları için üretimi Çin'den Güneydoğu Asya'ya taşımak için çalışmalarını
sıkılaştırdığını açıkladı. Üretimin büyük ihtimalle Vietnam ve Tayland'a yönlendirileceği belirtiliyor.
 Apple hisselerinde ise şirket CEO’su Tim Cook’un Hindistan’daki ilk mağazasının 2021 yılında açılacağını duyurması
sonrasında şirket hissesi yüzde 1,6 oranında değer kazandı.
G10’daki Gelişmeler
 Korona virüs riski ile İtalya’da hayatını kaybeden insan sayısında meydana gelen artışın akabinde Avrupa borsaları
dün pozitif bölgede geçerken, DAX endeksi günü yüzde 0,12 oranında ekside tamamladı.
 Euro Bölgesi Şubat ayı Sanayi Güveni ise eksi 6,1 ile beklentilerin altında bir daralmaya işaret etti.
Asya’daki Gelişmeler
 Çin’de korona virüsü salgınına ilişkin vaka sayısında meydana gelen zayıflama ile beraber Asya piyasalarındaki satıcılı
görünüm bir miktar hafifledi.
 Korona virüsü nedeniyle Japonya'da okulların kapatılacağı açıklanırken, Güney Kore'de 171 yeni vakaya rastlandığı
bildirildi.
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Para Birimi
USD
USD
USD
USD

TSİ
16:30
16:30
16:30
18:00

Veri/Gelişme
Dayanıklı Mal Siparişleri
ABD GSYIH
İşsizlik Maaşı Başvuruları
Askıdaki Konut Satışları

Dönem

Ocak
4.çeyrek
Ocak

Beklenti
-1,5%
2,1%
212K
2,2%

Önceki
2,4%
2,1%
210K
-4,9%

Değişim

Aylık
Yıllık
Haftalık
Aylık

Önem
***
***
**
**

ABD Borsalarında Bugün Açıklanacak Bilançolar
Şirket Adı

Sembol

Piyasa Değeri

Tarih

Saati

Beklenti*

Autodesk Inc
Best Buy Co Inc
Baidu Inc
Occidental Petroleum Corp
Dell Technologies Inc
Workday Inc

ADSK
BBY
BIDU
OXY
DELL
WDAY

41 Milyar $
21 Milyar $
43 Milyar $
32 Milyar $
34 Milyar $
40 Milyar $

27.02.2020
27.02.2020
27.02.2020
27.02.2020
27.02.2020
27.02.2020

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

0.89
2.75
25.67
-0.19
2.02
0.4

HAFTALIK HİSSE ÖNERİLERİ
Finansal Enstrüman

Ortalama F/K

Ortalama
İşlem Hacmi

Piyasa
Değeri

Alım Fiyat
Aralığı

Öneri

Kar-Al

Zarar-Kes

0.8

3528668

11 Milyar $

8.75-9.50

AL

13.50

7.50

F/K P/DD

CENOVUS ENERGY INC. (CVE)

17.1

OMNICOM GROUP INC. (OMC)

17.1

6.1

6.0

1684456

16 Milyar $

77.00-79.50

AL

92.00

73.00

PRINCIPAL FINANCIAL GROUP (PFG)

17.1

11.0

1.0

1064208

14 Milyar $

53.50-56.50

AL

67.50

50.00

SHAW COMMUNICATIONS INC. (SJR)

17.1

2.4

2.4

454922

9 Milyar $

19.50-20.00

AL

22.00

18.75

U.S. BANCORP (USB)

17.1

13.2

1.8

6058572

85 Milyar $

54.50-55.50

AL

65.00

50.80

*Hisse önerileri 24 Şubat - 02 Mart tarih aralığına yönelik oluşturulmuştur. Hisselerin son durumuna ilişkin bilgilendirme
günlük olarak yapılacaktır.
*Omnicom Group Inc. hissesi için “Zarar Kes” seviyesi çalışmıştır.
*Principal Financial Group hissesi için “Zarar Kes” seviyesi çalışmıştır.
*Shaw Communications Inc. hissesi için “Zarar Kes” seviyesi çalışmıştır.
*U.S. Bancorp Inc. hissesi için “Zarar Kes” seviyesi çalışmıştır.
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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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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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
Dolar endeksinde meydana gelen hafif gerileme ile EURUSD paritesinde 1,09 üzeri fiyatlamalar oluşurken, Almanya'dan
gelecek olan teşvik beklentisinin Euro tarafına bir miktar değer kazandırdığı görülüyor. ECB Başkanı Lagarde dün
gerçekleştirdiği toplantısında ekonomiyi destekleme amaçlı alınan mali önlemlerin oldukça memnuniyet verici olduğunu
dile getirdi. Bugün açıklanacak olan Euro Bölgesi sanayi güveni verisi ise 6,1 ile beklentilerin altında daralma gösterdi.
EURUSD paritesinde 1,0950 direnç seviyesinin aşılması ile yükselişler 50 günlük üssel hareketli ortalama seviyesi olan
1,0980 direncine dek sürebilir. Bu seviye ile beraber EURUSD paritesinde trend yön değişimi meydana gelebilir.
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AMERİKAN TİPİ HAM PETROL (WTI): Ham petrol fiyatları dün yüzde 2,4 oranında bir düşüşle 48,70 seviyesine geri çekildi.
Haftalık ham petrol stokları 2 milyon varil artış beklentisine karşın 452 bin varil artış gösterdi. Veri öncesi 50,0 $ seviyesi
civarında fiyatlanan ham petrolde stoklarda meydana gelen hafif artış sonrasında geri çekilme eğilimi değişim
göstermedi. Ham petrolde günlük kayıp yüzde 3 seviyesine ulaşarak son bir yılın en düşük seviyesini gündeme getirdi.
Piyasalarda devam eden korona virüsü riski ve OPEC’in 6 Mart tarihinde gerçekleştirecek olduğu toplantısı öncesinde
piyasalarda artan büyüme endişeleri emtiada satışların hız kazanmasına yol açtı. Emtiada özellikle 47,80 desteği altı
kapanışla düşüşlerin 45,00 noktasına dek sürdüğünü görebiliriz.
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ALTIN
Korona virüs vakalarının Çin dışında görülmeye başlanması ve ABD sağlık yetkililerinin virüsün ABD’ye gelmesi ihtimaline
bağlı olarak çalışmalarına hız kazandırması piyasalardaki risk iştahının zayıflamasına yol açtı. ABD 10 yıllık tahvil faizleri
yüzde 1,31 ile hala geri çekilme potansiyelini koruyor ancak Dolar endeksinde hafif bir zayıflığın yaşandığı görülmekte.
İtalya, İran, Almanya ve ABD tarafından da gelen virüs alarmı ile piyasalarda güvenli liman talebi tetiklenirken, Ons Altın’da
temkinli bir duruş hakim. Kritik bir seviye olarak takip ettiğimiz 1650 seviyesi altındaki seyrini koruyan değerli metalin
toparlanmalarını 1650 seviyesi üzeri kapanışla 1675 direncine yönelik ataklarla güçlendirmesi beklenebilir. Ancak aksi
senaryoda 1625 seviyesi ana destek noktamız olma görevini koruyor.

GBPUSD
İngiltere, Avrupa Birliği ile müzakerelere Pazartesi günü başlayacağını açıklarken, Avrupa Birliği'nin (AB) baş müzakerecisi
Michel Barnier AB ile İngiltere arasındaki ticaret görüşmelerinin çetrefilli olacağını ancak zamanın aleyhine işlediğine
ilişkin açıklama gerçekleştirdi. Ayrıca Barnier, güçlü ve adil bir rekabetçilik olmaksızın Avrupa Birliği’nin İngiltere piyasasına
giriş vermeyeceğini belirtti. İngiltere Merkez Bankası (BOE)’dan Cunliffe ise İngiltere’deki firmaların kar marjında gerileme
görülebileceğini açıklaması önemliydi. Bu açıklamalar GBPUSD paritesi tarafında hareketliliğe yol açarken, fiyatların 100
günlük üssel hareketli ortalama seviyesi altına sarkarak 200 günlük üssel hareketli ortalama seviyesi olan 1,2855 desteğini
zorladığı görülmekte. Paritede 1,2850 seviyesi altı görünümün gündeme gelmesi durumunda geri çekilmelerin 1,2750
desteği ile hız kazanması beklenebilir.
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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

Korona virüs riskinin küresel endeksler üzerinde yarattığı satış baskısı ile VIX endeksi %4 artışla 28,44’e yükseldi.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ
27.02.2020

T
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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