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ABD’deki Gelişmeler
 ABD’de açıklanan bilançoların olumsuz seyri ve iki şirketin bu olumsuzluğa ilişkin Çin ekonomisinde yaşanan
yavaşlamayı işaret etmesinin ardından dün endeksler ciddi satış baskısı ile karşılaştı.
 S&P 500 Pazartesi günü yüzde 1,5 seviyesinde değer kaybına uğradı.
 Dow Jones Endüstri Endeksi yüzde 0,8, Nasdaq Composite ise yüzde 1,1 eksi ile günü oldukça satıcılı kapattı.
 Caterpillar ve NVIDIA şirketleri tahminlerin altında açıklamış olduğu finansallarına neden olarak Çin ekonomisinde
meydana gelen yavaşlamayı gösterdi.
 Endeks içerisinde bilgi teknolojisi sektörü yüzde 1,4, iletişim sektörü yüzde 1,2 ve sağlık hizmetleri sektörü yüzde 1,1
azalış ile endeksler üzerinde baskı yarattı.
 S&P 500’ün, 24 Aralık tarihinden bu yana elde ettiği yükselişler yüzde 13,3 seviyesinde gerçekleşti.
 ABD, Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA’ya yaptırım uygulama kararı aldı. Şirketin ABD’ye petrol satması
yasaklanırken, şirketin iştirak paylarına el kondu. Bu paylar ABD’nin geçici başkan ilan ettiği Guaido’nun yönetimine
bağlanacağı açıklandı.
 ABD Adalet Bakanlığı, Çinli telekomünikasyon şirketi Huawei'ye ABD'li şirkete ait ticari sırları çalmak ve bankaları
dolandırmak suçu ile soruşturma başlattı. Huawei'ye açılan davanın yanı sıra şirketin Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng
Vancou'nun da 13 ayrı suçtan yargılandığı belirtildi.
 ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 2,74 seviyesine gerilerken, Dolar Endeksi yüzde 0,1 eksi ile 95,75’e düştü.
 Bugün Apple başta olmak üzere AMD, Pfizer, eBay, 3M, Verizon ve LockheedMartin bilanço açıklayacak.
Hisse Senetleri Görünümü
 Dünyanın ünlü makine üreticisi Caterpillar, 2018 yılı dördüncü çeyrek finansallarında 2,55 $ ile beklentinin altında
hisse başı kar açıkladı. 14,3 milyar dolar ile tahminlerin altında kaldı. Şirket, Çin'deki düşük talep nedeniyle Asya
Pasifik bölgesindeki satışlarının düştüğünü belirtti. Bu açıklama sonrasında şirket yüzde 9’un üzerinde değer kaybetti.
 NVIDIA, dördüncü çeyrek gelir beklentisini 2,7 milyar dolardan 2,2 milyar dolara çekti. Ayrıca şirket satışları
beklentinin altında gerçekleşti. Şirket Çin'deki makroekonomik koşulların bozulmasının NVIDIA oyun GPU'ları için
tüketici talebini etkilediğine dikkat çekti.
 Brezilyalı madenci Vale hisseleri Pazartesi günü, en az 60 kişinin ölümüne yol açan bir baraj çöküşünün ardından,
pazardaki değerinin yaklaşık 13,84 milyar dolarını sildi. Bu haber sonrasında Vale günü yüzde 18’in üzerinde eksi ile
bitirdi. Şirket, felaketin ardından temettü ödemelerini askıya aldı.
 Wayfair, Credit Suisse'in şirket öngörüsünü endeks üzerinde getiri olarak yükseltmesinin ardından yüzde 1,7 artışla
103,91 dolar seviyesine yükseldi.
 Morgan Stanley’in, U.S Steel Corporation’a ilişkin görünümünü yukarı yönde revize etmesi ile şirket hissesi günü
yüzde 0,3 kazançlı bitirdi.
 Dropbox, elektronik imza startup'ı HelloSign'ı 230 milyon dolar nakit karşılığında satın aldığını açıkladı.
 American Airlines yüzde 4,5 artış ile S&P 500 endeksinde yaşanan satışları bir miktar sınırladı.
G10’daki Gelişmeler
 Dün Avrupa Parlamentosu’nda konuşma gerçekleştiren Draghi, jeopolitik risklerin arttığına değinirken, gerektiği
takdirde gerekli enstrümanları kullanmaya hazır olduğunu belirtti. Ancak Draghi, şimdilik böyle bir ihtiyacın
bulunmadığına dikkat çekti.
 Bugün İngiltere’de Parlamento Brexit anlaşmasına ilişkin B planını oylayacak.
Asya’daki Gelişmeler
 ABD’nin Huawei’ye yönelik bilgi hırsızlığı suçlaması sonrasında Asya borsalarının çoğunluğunda satıcılı bir seyir hakim.
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BUGÜNÜN GÜNDEMİ
Para Birimi
USD
GBP

TSİ
18:00
-

Veri/Gelişme
Conference Board Tüketici Güveni
Parlamento Oylaması

Dönem

Ocak

Beklenti
124,0

Önceki
128,1

Değişim
Aylık

Önem
**
***

ABD Borsalarında Bugün Açıklanacak Bilançolar
Şirket Adı

Sembol

Piyasa Değeri

Tarih

Saati

Beklenti*

3M Co
Apple Inc
Amgen Inc
Verizon Communications Inc
Pfizer Inc
eBay Inc
L3 Technologies Inc
HCA Healthcare Inc
Vertex Pharmaceuticals Inc
Illumina Inc
Allergan plc

MMM
AAPL
AMGN
VZ
PFE
EBAY
LLL
HCA
VRTX
ILMN
AGN

114 Milyar $
746 Milyar $
126 Milyar $
233 Milyar $
234 Milyar $
32 Milyar $
14 Milyar $
45 Milyar $
48 Milyar $
43 Milyar $
54 Milyar $

29.01.2019
29.01.2019
29.01.2019
29.01.2019
29.01.2019
29.01.2019
29.01.2019
29.01.2019
29.01.2019
29.01.2019
29.01.2019

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

2.28
4.17
3.28
1.09
0.64
0.68
2.7
2.58
1.06
1.36
4.16

HAFTALIK HİSSE ÖNERİLERİ
Finansal Enstrüman

Ortalama F/K

F/K

H&R BLOCK, INC (HRB)

17.1

9.5

GRACO INC (GGG)

17.1

24.0

ITAU CORPBANCA (ITCB)

17.1

VALE S.A. (VALE)

17.1

P/DD

Ortalama
Piyasa Değeri Alım Fiyat Aralığı Öneri Kar-Al Zarar-Kes
İşlem Hacmi
3068404

5 Milyar $

25.30-26.00

AL

31.00

23.50

8.8

761929

7 Milyar $

41.50-42.50

AL

50.00

39.00

9.5

1.0

11029

5 Milyar $

14.10-14.70

AL

17.00

12.90

19.9

1.7

26186117

64 Milyar $

13.50-14.30

AL

17.50

12.50

*Hisse önerileri 29 Şubat - 04 Ocak tarih aralığına yönelik oluşturulmuştur. Hisselerin son durumuna ilişkin bilgilendirme
günlük olarak yapılacaktır.
*Vale S.A. hissesi için “Zarar Kes” seviyesi çalışmıştır.
H&R BLOCK, INC (HRB): H&R Block, Inc., ABD, Kanada ve Avustralya’da genel olarak vergi çözümleri ve gelir vergisi
beyannamesi hazırlama ile ilgili diğer hizmetleri ve ürünleri sunmaktadır. Şirket, doğrudan şirket veya franchise şirketleri
tarafından işletilen perakende satış ofis sistemleri aracılığıyla gelir vergisi beyannamesi hazırlama hizmeti vermektedir.
Ek olarak, şirket vergi iadesi hazırlama çözümleri ile ilgili hizmetler ve ürünler sunan mobil cihazlar için uygulamalar
geliştirmekte ve sunmaktadır. H&R Block, Inc., 1946 yılında kurulmuştur ve merkezi Kansas City, Missouri’da yer
almaktadır.
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GRACO INC (GGG): Graco, dünya çapında sıvı ve toz malzemeleri için kullanılan sistemleri ve ekipmanların üretimini
sağlamaktadır. Şirket petrol ve doğal gaz endüstrisinde, diğer endüstriyel işlemlerde ve araştırma tesislerinde kullanılan
petrol kuyusu ve boru hattı üreten kimyasal maddelerin enjeksiyonu için kimyasal enjeksiyon pompalama çözümleri
sunmaktadır. Üretilen pompalar otomobil galerileri, otomobil parçaları depoları, kamyon üreticileri ve ağır ekipman servis
merkezleri için kullanılmaktadır. Şirket 1926 yılında kurulmuştur ve merkezi Minneapolis, Minnesota ‘da bulunmaktadır.
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ITAU CORPBANCA (ITCB): Itaú CorpBanca, toptan ve perakende bankacılık hizmetleri sunmaktadır. Şirket çek ve tasarruf
hesaplarının yanı sıra, vadeli mevduatı kabul eder. Ayrıca şirketin faaliyet konusu ticari krediler, ipotek kredileri ve tüketici
kredileri üzerinedir. Aynı zamanda şirket finansal danışmanlık, yatırım fonu yönetimi, sigorta komisyonculuğu ve menkul
kıymetler aracılık hizmetleri sunmaktadır. Şirketin Şili, Kolombiya ve Panama'daki faaliyetlerinin yanı sıra New York'ta bir
şubesi, Madrid ve Peru'da temsilcilikleri bulunmaktadır. Itaú CorpBanca 1871 yılında kurulmuştur ve merkezi Santiago,
Şili'de 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
Piyasalarda önemli bir veri akışı bulunmazken, dün Dolar endeksinde meydana gelen sınırlı değer kaybı paritenin yükseliş
isteğini korumasına yol açtı. ECB Başkanı Draghi Avrupa Parlamentosu’nda gerçekleştirdiği konuşmada ek teşviklere
ihtiyaç duyulmadığının altını çizerek jeopolitik belirsizliklerin arttığına dikkat çekti. Bu açıklamalar Euro varlıkları üzerinde
baskı oluştururken, paritenin 1,1430 seviyesi üzerindeki görünümünü koruduğu görülüyor. İngiltere’de bugün oylanacak
olan Brexit anlaşmasına ilişkin B planı fiyatlamalar açısından önemli. Dolar tarafındaki duruşun değişmemesi ile paritenin
yükselişlerine devam etmesi 1,1530 direnci çerçevesince takip ediliyor.
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AMERİKAN TİPİ HAM PETROL (WTI): Dün ham petrol fiyatları yüzde 2,0 düşüşle 52,59 dolar seviyesine geriledi. Petrol
fiyatları sondaj kule sayılarında kayda değer oranda meydana gelen artış ile geri çekilme potansiyeli içerisine girdi. Ancak
ABD’nin Venezuela’ya uyguladığı petrol yaptırımının petrol arzında aksamaya neden olabileceği endişesi ile petrol fiyatları
üzerindeki geri çekilme hareketini sınırladığı görülüyor. Diğer taraftan Suudi Arabistan Enerji Bakanı Al Falih, ülkesinde
petrol üretiminin Şubat ayında günlük 10 Milyon 100 Bin varil olacağını açıkladı. Ayrıca toplam stokların 5 yıllık
ortalamanın altına indirmeye çalıştıklarını belirtti. Bu açıklamalar sonrasında 52,00 seviyesi altına sarkma gerçekleştiren
ham petrolde düşüşlerin devamı açısından 50,00 dolar desteğini öncelikli olarak takip ediyoruz.
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ALTIN
ABD Adalet Bakanlığı’nın, Çinli telekomünikasyon şirketi Huawei'yi ABD'li şirkete ait ticari sırları çalmak ve bankaları
dolandırmak ile ilgili suçlaması piyasalardaki risk iştahını azalttı. Diğer taraftan ABD’de bilanço açıklayan şirketlerin Çin
ekonomisinde meydana gelen daralmanın küresel talebi etkileyerek şirket bilançolarındaki olumsuz görünümü
tetiklediğini belirtmesi endekslere satış getirdi. Bu bilgiden hareketle piyasalarda artan güvenli liman talebi ile Altın
fiyatları 1308 seviyesine varan yükseliş yaşadı. ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 2,74 seviyesine gerilerken, Dolar endeksi
ise kısmi kayıp içerisinde yer aldı. Değerli metalin yükseliş hareketinin devamında 1322 direncini takip ediyoruz. Aşağıda
ise 1306 seviyesi altı kapanışlara dikkat etmekte fayda var.

GBPUSD
Bir süredir yükseliş potansiyelinin korunduğu GBPUSD paritesinde AB müzakerecisi Sabine Weyand’ın anlaşmasız Brexit
ihtimalinin yüksek olduğuna değinmesi ile fiyatlamalar yön değiştirdi. 1,32 seviyesi üzerini test eden paritede bu gelişme
sonrasında 1,3150 seviyesine varan geri çekilme hareketi meydana geldi. Bugün İngiltere için büyük gün. Parlamento
Başbakan Theresa May’in Brexit anlaşmasına ilişkin B planını oylayacak. Brexit sürecinde Kuzey İrlanda'daki Demokratik
Birlik Partisi'nin Brexit anlaşmasını destekleyeceğini açıklaması Sterlin üzerinde kayıpların sınırlı kalmasına yol açıyor. Tüm
bu bilgilerin akabinde 1,3150 seviyesi çevresinde fiyatlanan paritede yükselişlerin yerini geri çekilmelerin aldığını
görüyoruz. Paritenin ilk destek seviyesi 1,3050 olurken, bu seviye altı kapanışlar geri çekilmelerin hız kazanmasına yol
açabilir.
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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

ABD’de hükümetin geçici süre ile açılmasının ardından VIX Endeksi 18,70 seviyesinde yer alıyor.
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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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