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ABD’deki Gelişmeler
 Amerika Merkez Bankası(Fed) beklendiği gibi kısa vadeli faiz oranlarını artırarak fon hedef aralığını 25 baz puan
artırarak yüzde 2,00-2,25'e yükseltti.
 Fed'in faiz artırım kararı sonrasında açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Powell, 'destekleyici' ifadesini kaldırdıklarını
ancak faiz artırım patikasını değiştirmediklerini açıkladı. Ekonominin zayıflaması durumunda faizleri
indirebileceklerini dile getiren Powell, 2020 yılında faiz artışının sonlandırılacağına yönelik mesajlar verdi.
 Fed’in faiz artırım projeksiyonlarına baktığımızda ise, Fed’in Aralık ayında faiz artırma ihtimalinin yüzde 79,2
seviyesine yükseldiğini görüyoruz. 2019 yılı faiz beklentisi ise 3 adet faiz artışı olarak öngörülüyor.
 Fed, bu sene ve gelecek sene olan büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize ederken, gelecek sene çekirdek enflasyon
beklentisini yüzde 2,1’den yüzde 2,0’ye düşürdü.
 S&P500 gün içerisinde yüzde 0,5 kadar yükselirken, ancak seansın son dakikalarında sert bir şekilde yüzde 0,3'lük bir
kayıp yaşadı. Teknoloji ağırlıklı endeks Nasdaq ise yüzde 0,2 ile sınırlı değer kaybetti.
 Dow Jones Sanayi endeksi ise yüzde 0,4 oranında değer kaybına uğradı.
 ABD vadelileri yeni güne yatay yakın hafif ekside başladı.
 Fed'in faiz artırım kararı sonrasında ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 3,04 seviyesine geriledi.
 Dolar endeksi ise değer kazanarak 94,50 seviyesine yükseldi.
 ABD Yeni Konut Satışları Ağustos ayında 629 bin artış ile beklentilerin altında gerçekleşti.
 ABD-Meksika ticaret anlaşmasının detayları Cuma günü açıklanacak. Bu anlaşmaya Kanada'nın daha sonraki bir
tarihte katılması bekleniyor.
Hisse Senetleri Görünümü
 Nike, beklentinin üzerinde kazanç açıklamasına rağmen günü yüzde 1,3 satıcılı kapattı.
 IBM, UBS'nin hisse görünümünü 'Nötr'den ‘Satın Al’a yükseltmesinden sonra yüzde 1,8 oranında değer kazandı.
 Papa John’s'un kurucusu ve CEO'sunun şirketi satın almak için özel sermaye şirketlerine ulaşması sonrasında şirket
hissesi yüzde 8,5 oranında kazanç sağladı.
 SurveyMonkey, ilk alım satım gününü halka arz fiyatının yüzde 43,7 üzerinde kapattı.
 21st Century Fox, İngiliz yayın kuruluşu Sky grubu içindeki yüzde 39’luk hisse payını Comcast’e satma kararı aldı.
GOÜ’deki Gelişmeler
 Bugün Endonezya, Filipinler ve Mısır Merkez Bankalarının faiz kararı takip edilecek.
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ABD Borsalarında Bugün Açıklanacak Bilançolar
Şirket Adı

Sembol

Piyasa Değeri

Accenture PLC
ACN
110 Milyar $
Conagra Brands Inc
CAG
14 Milyar $
Carnival Corp
CCL
46 Milyar $
McCormick & Company Inc
MKC
19 Milyar $
*Beklenti, hisse başı kar rakamını ifade etmektedir.

Tarih

Saati

Beklenti*

26.09.2018
26.09.2018
26.09.2018
26.09.2018

Piyasa açılmadan önce
Piyasa açılmadan önce
Piyasa açılmadan önce
Piyasa açılmadan önce

1.56
0.49
2.32
1.27

HAFTALIK HİSSE ÖNERİLERİ
Finansal Enstrüman

Piyasa Ortalama F/K

F/K P/DD

Ortalama
Piyasa Değeri
İşlem Hacmi

Alım Fiyat
Aralığı

Öneri

Kar-Al Zarar-Kes

WOORI BANK CO. (WF)

21.1

7.1

0.5

15300

10 Milyar $

44.00-44.85

AL

48.00

43.00

CEMEX SAB DE C.V. (CX)

21.1

17.6

1.0

6186000

10 Milyar $

6.80-7.10

AL

8.00

6.55

BOMBARDIER INC (BDRBF)

21.1

194100

8 Milyar $

3.45-3.60

AL

4.26

3.20

*Hisse önerileri 25 Eylül-01 Ekim tarih aralığına yönelik oluşturulmuştur. Hisselerin son durumuna ilişkin bilgilendirme
günlük olarak yapılacaktır.
WOORI BANK CO. (WF): Woori Bank Co., bireysel müşterilere ve şirketlere ticari bankacılık ürünleri ve hizmetleri
sunmaktadır. Şirket, Tüketici Bankacılığı, Kurumsal Bankacılık, Yatırım Bankacılığı, Sermaye Piyasası olmak üzere birçok
alanda faaliyet göstermektedir. 31 Aralık 2017 itibariyle şirket Kore'de yaklaşık 876 şube ve ofisi, uluslararası olarak da 23
şube ve ofisi işletmiştir. Woori Bank Co, Ltd 1899 yılında kurulmuştur ve merkezi Seul, Güney Kore’de yer almaktadır.
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CEMEX SAB DE C.V. (CX): CEMEX, S.A.B. C.V., bağlı ortaklıkları ile birlikte çimento, hazır beton, agrega, klinker ve diğer
inşaat malzemelerini üretmekte ve satmaktadır. Şirket ayrıca asfalt ürünleri de dahil olmak üzere çeşitli tamamlayıcı
inşaat ürünleri sunmaktadır. Buna ek olarak şirket, konut projeleri, kaldırım projeleri ve bina danışmanlığı hizmetleri için
çözümler sağlar. Şirketin Meksika, Birleşik Devletler, Avrupa, Güney ve Orta Amerika, Karayipler, Asya, Orta Doğu ve Afrika
olmak üzere birçok uluslararası alanda faaliyetleri vardır. CEMEX, S.A.B. de C.V. 1906 yılında kurulmuştur ve merkezi
Meksika San Pedro Garza García'da bulunuyor.

BOMBARDIER INC (BDRBF):. Bombardier Inc., dünya çapında nakliye ekipmanı üretmekte ve satmaktadır. Şirket İş
Uçakları, Ticari Uçaklar, Aeroyapılar, Mühendislik Hizmetleri ve Ulaşım olmak üzere birçok alanda faaliyet gösterir. Şirket
iş jetleri için tasarım, üretim ve satış sonrası desteği sağlar. Uçakların yapısal bileşenlerini tasarlayan şirket, demiryolu
sektöründe alt sistemler ile sistem entegrasyonu çözümü de sunar. Bombardier Inc. 1942'de kurulmuştur ve merkezi
Montréal, Kanada'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.
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EURUSD
FOMC toplantısından piyasaların beklentisine yönelik 25 baz puan faiz artırımı gelirken, 2019 yılına ilişkin 3 adet faiz artışı
öngörüsü korundu. Aralık ayında 2018 yılının son faiz artışı beklenirken, para politikasına dair destekleyici kelimesi
tutanaklardan çıkarıldı. Tüm bu gelişmeler sonrasında Dolar varlıklarında meydana gelen değerlenme paritede 1,1730
seviyesine varan düşüşü beraberinde getirdi. Önemli bir düşüş noktası olan 1,1730’un geçilmesi ile parite yeni güne 1,17
seviyesi üzerinde başladı. Bugün Euro Bölgesi veri akışı açısından oldukça sakin ancak ABD tarafında açıklanacak birçok
veri bulunuyor. Bu nedenle paritede gün içerisinde hareketlilik yoğun olabilir. Paritenin 1,17 seviyesi üzerindeki hareketle
toparlanma hareketi içerisine girmesi halinde 1,1730 ilk direnç seviyesi olarak izlenebilir. Bu seviye ile beraber kayıpların
bir miktar telafi edildiğini görebiliriz. Ancak Fed etkisinin yarattığı baskı ile 1,17 seviyesi aşağı yönlü geçilirse düşüşler
1,1650 seviyesine dek sürebilir.

AMERİKAN TİPİ HAM PETROL (WTI)
Dün ham petrol stokları azalış beklentisinin aksine 1,8 milyon varil artış gösterdi. Ham Petrol üretim miktarında ise 100
bin varil artış yaşandı. Bu gelişme sonrasında geri çekilmelerine hız kazandıran ham petrol fiyatları yüzde 1,0 oranında
değer kaybederek 71,58 dolar varil seviyesine geriledi. Ancak İran arzına yönelik devam eden endişeler ve ABD’nin acil
petrol rezervlerini kullanmayacağını açıklaması ile fiyatlarda tekrardan yükseliş hareketi meydana geldi. Ham petrolün
72,50 seviyesi üzerini test etmesi halinde alımlar artarak devam edebilir. Özellikle stok verisi sonrası elde edilen kayıpların
telafi edildiğini görebiliriz. Ancak kısa vadeli çözülmelerin yaşanması durumunda ise 71,50 kritik destek seviyemiz olarak
güncelliğini koruyor.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ
T

27.09.2018

ALTIN
Fed’in faiz artırım kararı sonrasında Dolar endeksinde değerlenme hareketi meydana gelirken, ABD 10 yıllık tahvil faizleri
yüzde 3,05 seviyesine geriledi. Bu karar sonrasında emtia tarafında hareketlilik artarken, Altın fiyatlarının yeni güne 1196
seviyesinde başladığını görüyoruz. Bir süredir koruduğu yatay bant içerisinde fiyatlamalarını sürdüren değerli metalde
sınırlı oynaklık devam ediyor. Bugün ABD tarafında takip edilecek birçok veri akışı bulunurken, özellikle ABD ikinci çeyrek
büyüme verisi ve Fed Başkanı Powell’ın gerçekleştireceği açıklamalar izlenecek. Fiyatların 1190 seviyesi üzerinde kalması
olası bir satış potansiyelini zayıflatırken, yükselişlerde ise 1210-1220 direnç bölgesini takip ediyoruz.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ
T

27.09.2018

USDCNY
Dün gerçekleşen FOMC toplantısında piyasaların beklentisine paralel hedeflenen fon aralığı 25 baz puan artırılarak yüzde
2,00-2,25'e yükseltildi. Bu gelişme sonrasında Dolar varlıklarında değerlenme meydana geldi. ABD ve Çin arasında
karşılıklı uygulanan tarifeler sonrasında görüşmeler sona ermişti. Çin Ticaret Bakanlığı tarafından bu sabah, ABD
eylemlerinin Çin’i korkutamayacağını ve Çin ekonomisinin ABD’nin tehditleri ile çökmesinin mümkün olmadığı yönünde
açıklamalar geldi. Ayrıca çözüm odaklı olduklarını vurgulayan Çin yönetimi her olasılığa karşı hazır olduklarının da altını
çizdi. Bu açıklamalar sonrasında paritenin yaklaşık 6,8780 seviyesinde fiyatlandığını görüyoruz. Fiyatların 6,8950
seviyesini aşması durumunda alıcılı potansiyel artarak devam edebilir. Kısa vadeli çözülmelere bağlı olarak ise 6,85
desteğini izliyoruz.

G10 PARA BİRİMLERİNİN DOLAR’A KARŞI PERFORMANSI
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GELİŞEN ÜLKE PARA BİRİMLERİNİN DOLAR’A KARŞI PERFORMANSI

.

FED DOT PLOTS

Fed Dot Plots, oy kullanma yetkisi olan tüm Fed üyelerinin noktasal olarak belirtildiği faiz artırım projeksiyonundaki
değişimi gösteren grafiktir. Haziran ayı toplantısında elde ettiğimiz projeksiyon görünümünün Eylül ayı toplantısında da
aynı şekilde korunduğunu görüyoruz. Fed’in 2018 yılına ait son faiz artışını Aralık ayında yapması beklenirken, 2019
yılında ise 3 adet faiz artışı öngörülüyor.
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S&P500 SEKTÖR PERFORMANSLARI

EN ÇOK DÜŞEN-ARTAN 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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