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ABD’deki Gelişmeler
 Küresel piyasalarda korona virüs salgını ile ilgili olarak atılan normalleşme adımları risk iştahının korunmasına yol
açarken, dün ABD ile Çin arasında artan gerginlik sebebiyle endeksler günü bir miktar değer kaybı ile sonlandırdı.
 Gün içi kazançlarına hız kazandırmış olan endekslerde ABD Başkanı Trump'ın, Çin ile ilgili "mutlu olmadığını" belirtmesi
sonrasında değer kaybı gerçekleşti. Bu açıklama Çin Ulusal Halk Kongresi’nin, Hong Kong üzerindeki kontrolünü
sıkılaştırmak için Hong Kong Özel İdari Bölgesinde uygulanacak Ulusal Güvenlik Yasası'nı kabul etmesinin ardından
gerçekleşti. Trump’ın bu açıklaması
Çin’e tekrardan
yaptırım uygulanabileceği ihtimalini gündeme getirerek, ABD ve
BUGÜNÜN
GÜNDEMİ
Çin arasındaki gerilimi alevlendirdi.
 Böylece S&P 500 endeksi yüzde 0,2 oranında değer kaybına uğrarken, Dow Jones endeksi yüzde 0,6 ve Nasdaq endeksi
yüzde 0,5 oranında kayıpla günü sonlandırdı.
 S&P500 endeksine sektörel olarak bakacak olursak, kamu hizmetleri yüzde 3,0 oranında değer kazanımı elde ederken,
sağlık sektörü yüzde 1,3 ve emlak sektörü yüzde 1,2 oranında kazanç ile günü sonlandırdı. Günün zayıf performansları
BUGÜNÜN
arasında ise yüzde 2,9 düşüşle
enerji sektörüGÜNDEMİ
ve yüzde 1,6’lık kayıpla finans sektörü yer aldı.
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 Dallas Fed Başkanı Robert
Kaplan, ABD ekonomisinin
büyük olasılıkla dibi gördüğünü ancak sağlıklı bir toparlanmanın
testlerdeki büyük bir artışa bağlı olduğunu belirtti.
 New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, Kovid-19 salgınından en fazla etkilenen şehir olan New York'ta Haziran ayında
birinci fazın açılmasına ilişkin olarak hazırlıkların başladığını açıkladı. Birinci fazda üretim, inşaat, toptan ve perakende
satışların başlayacağını belirten de Blasio, 200 bin ila 400 bin çalışanın iş yerlerine dönmesinin öngörüldüğünü belirtti.
 Bank of America CEO'su Brian Moynihan, ABD ekonomisinin korona virüs salgını ile ilgili gördüğü zarardan
toparlanmaya başladığını belirtti.
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 Alcoa, İspanya'nın Galiçya bölgesinde yer alan San Ciprian alüminyum tesisinde çalışan 534 işçiyi işten çıkarmayı
planladığını açıkladı. Şirket bu açıklaması sonrasında seans öncesi fiyatlamasında yaklaşık yüzde 2’ye varan oranda
ekside yer alıyor.
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G10’daki Gelişmeler
 Euro Bölgesi Mayıs ayı tüketici fiyat endeksi ise yüzde 0,1 daralma ile ekonomiye dair negatif katalizör üretti.
 Bugün Avrupa Birliği Komisyonu’un Kovid-19 ekonomik kurtarma paketi ile ilgili bir basın toplantısı düzenlemesi
bekleniyor.
ABD
Asya’daki Gelişmeler
Borsalarında
 Japonya Nisan ayı sanayi üretimi yüzde 9,1 daralma ile beklentilerin üzerinde bir zayıflığa işaret etti.
 Japonya Nisan ayı perakende
satışlar ise yüzde
13,7 oranında azalış gösterdi.
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COPART, INC. (CPRT): Copart Inc. araç pazarlama hizmetleri üzerine faaliyet göstermektedir. Şirket sigorta şirketleri,
bankalar ve finans şirketleri, hayır kurumları ve bayilerine açık artırma tarzı satış teknolojisi ile internet üzerinden araç
hizmetleri sunar. Şirket ürünlerini genel olarak lisanslı araç imalatçılarına, tamir lisans sahiplerine, kullanılmış araç
satıcılarına ve ihracatçılarına satmaktadır. Şirket 5 Mart 2020 itibariyle 11 ülkede yaklaşık 200 lokasyonda faaliyet
göstermektedir. Copart, Inc. 1982 yılında kurulmuştur ve merkezi Dallas, Teksas'ta bulunmaktadır.
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PERRIGO COMPANY (PRGO): Perrigo Company plc, ABD, Avrupa ve uluslararası alanda sağlıklı yaşam çözümleri tedariği
üzerinde faaliyet göstermektedir. Şirket, Prevacid 24HR, Good Sense, Zephrex D, ScarAway, Plackers markaları altında üst
solunum, ağrı ve uyku destekleyicileri, sindirim sağlığı, beslenme, vitaminler, mineraller ve takviyeler, sağlıklı yaşam tarzı,
cilt bakımı ve kişisel hijyen ve ağız bakım ürünleri üzerine üretim gerçekleşmektedir. Perrigo Company plc 1887 yılında
kurulmuştur ve merkezi Dublin, İrlanda'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
Euro Bölgesi’nde korona virüs salgının ekonomi üzerinde yarattığı tahribata karşılık Almanya ve Fransa tarafından
açıklanan teşvik paketinin Avrupa Birliği tarafından onay alması sonrası Euro para birimi üzerinde oluşan alıcılı görüntü
korunmaya devam ediyor. Diğer taraftan ABD tarafında açıklanan makroekonomik verilerin de ekonomiye dair zayıflığın
arttığına işaret etmesi sonrasında Dolar tarafı kısmi oranda zayıf görüntüsünü koruyor. Böylece 1,1130 seviyesi üzerine
yerleşen paritede alım potansiyeli oldukça güçlü iken, bugün ise Euro Bölgesi tüketici fiyat endeksi verisinin yüzde 0,1
oranında daralma göstermesi ile bir miktar zayıflık gündeme geldi. Özellikle fiyatların kritik 1,12 direnç eşiğini aşmasına
bağlı olarak paritenin yükseliş eğilimine hız kazandırması beklenebilir.
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AMERİKAN TİPİ HAM PETROL (WTI): Ham petrol fiyatları yüzde 2,7 artışla 33,68 seviyesine yükseldi. Ham petrol stokları
dün 1,9 milyon varil azalış beklentisinin aksine yaklaşık 7,9 milyon varil civarında artış gösterdi. Ham petrol üretim miktarı
ise önceki haftaya oranla 100 bin varil azalış gösterdi. Stok verisi öncesinde hafif toparlanma hareketi içerisinde yer alan
emtiada stok verisi sonrasında bir miktar geri çekilme yaşandı. Böylece 32,50 seviyesine dek geri çekilen emtiada
tekrardan toparlanma hareketi oluşsa da 35,0 $ direncinin aşılmakta bir miktar zorlanıldığını görüyoruz. Ham petrolün
35,0 $ seviyesini aşamaması ihtimaline bağlı olarak düşüşleri 32,50 ve 30,50 destek seviyeleri çerçevesince izliyoruz.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ
T

29.05.2020

ALTIN
ABD Başkanı Trump’ın Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesinde uygulanacak Ulusal Güvenlik Yasası'nı kabul etmesinin
ardından bugün basın toplantısı gerçekleştireceğini açıklaması sonrasında piyasalarda ABD-Çin gerginliği tekrardan
gündeme geldi. Böylece 1700 seviyesinden yukarı yönlü eğilimine hız kazandıran değerli metalde fiyatların tekrardan 1725
seviyesi üzerine yerleştiği görülmekte. ABD’de açıklanan makroekonomik verilerin başta yüzde 5 oranında daralma
gösteren büyüme verisi akabinde ekonomideki zayıflığa işaret etmesi sonrasında Dolar varlıkları zayıf seyrini korumaya
devam ediyor. Bugün özellikle Trump'ın yapacağı açıklamalar değerli metal fiyatlamaları açısından kritik önem taşıyor.
Ons Altın’ın kısa vadeli görünümünde 1730 seviyesi üzeri kapanış gerçekleştirmesi halinde yükselişlerini kritik 1747
direncine dek taşıması beklenebilir.

GBPUSD
İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın gelecek ay Brexit müzakerelerinin başlayacağını açıklaması sonrasında parite
üzerinde bir tansiyon oluşsa da genel hatlarıyla zayıf dolar etkisi ile paritede 1,2250 seviyesi üzerindeki görünüm
korunuyor. İngiltere Brexit Başmüzakerecisi anlaşmanın bütününden bir hayli uzakta oldukları yönünde açıklamada
bulunurken, İngiliz politika yapıcı Michael Saunders, güçlü bir ekonomik toparlanmanın İngiltere’yi virüs öncesi
dönemlerin bile üzerine taşıyabileceğine dikkat çekti. Bu gelişmelerin akabinde bir süredir takip ettiğimiz 1,25 direnci
üzeri fiyatlamalarında kalıcı olmayan paritede 1,2250 desteği bir miktar esnetilse de fiyatların tekrardan 1,23 seviyesi
üzerine tırmandığı görülmekte. Özellikle alım potansiyelinin öncelikle 1,2430, sonrasında 1,2500 direnci 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

ABD Başkanı Trump’ın açıklamalarının ABD-Çin gerilimini tekrardan gündeme getirmesiyle VIX endeksi 29,15’e 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 mesajd a 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 terc ihlerinize 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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