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ABD’deki Gelişmeler
 ABD Başkanı Trump’ın Hong Kong protestocularını destekleyen yasayı imzalaması sonrasında piyasalardaki risk iştahı
zayıflamıştı. Ancak ABD piyasaları dün Şükran Günü nedeniyle kapalıydı.
 Çarşamba günkü seansında günü pozitif bölgede kapatan piyasalar bugün sadece yarım gün işlem görecek.
 Çin Devlet Konseyi’nin dün ithalatı arttırmak için gümrük vergilerini düşüreceğini açıklaması sonrasında risk iştahında
hafif toparlanma meydana gelmesi ile ABD endeksler günü pozitif başlayabilir.
Hisse Senetleri Görünümü
 Cisco, ABD'nin Las Vegas kentinde gerçekleşen Cisco İş Ortakları Zirvesi'nde, küçük ölçekli işletmelere yönelik yatırım
vaatlerini arttırdığını belirterek küçük işletmelerle ilgili fırsatlara yatırım yapılmasına teşvik için iş ortaklarına daha
fazla imkan sunduğunu belirtti.
 İsveç merkezli Granges, elektrikli araçlara yönelik malzemeler üzerine faaliyetlerini arttırmak amaçlı Polonyalı
alüminyum üreticisi Aluminium Konin'i 2,3 milyar İsveç kronuna yani yaklaşık 239 milyon dolara satın almakta anlaştı.
 Rus enerji şirketi Gazprom'un ise 2019 yılı üçüncü çeyrek net karı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45 azalarak
212 milyar rubleye geriledi. Şirket bu gerilemenin ana nedeninin doğal faz fiyatları ve ihracat hacminde meydana
gelen daralma olduğuna dikkat çekti.
 Daimler, 2022 yılı sonuna kadar dünya genelinde binlerce çalışanını işten çıkarmayı planladığını duyururken, otomotiv
endüstrisinin tarihinin en büyük dönüm noktasında olduğu ifadelerini kullanıldı.
G10’daki Gelişmeler
 Almanya Perakende Satışlar verisi Ekim ayında yüzde 1,9 oranında daralma göstererek beklentilerin oldukça altında
gerçekleşti.
 Almanya işsizlik oranı verisi ise Kasım ayında yüzde 5,0 ile bir önceki ay seviyesinde gerçekleşti.
 Euro Bölgesi Kasım ayı tüketici fiyat endeksi ise yüzde 1,0 ile bir önceki ay verisine oranla yukarı yönlü ivmelenme
kaydetti.
 Fitch, 2020 yılında, Avrupa’da gelişmekte olan ülkelerin çoğunun global büyüme bağlı olarak büyüme görünümünün
zayıflayacağına dikkat çekti.
Asya’daki Gelişmeler
 Asya piyasalarında dün Çin Devlet Konseyi’nden gelen açıklamaların akabinde değer kazanımı meydana gelse de bu
sabah polisin Hong Kong Üniversitesinde direnen gençlere karşı güç kullandığı haberlerinin endekslerdeki satıcılı
görünümü tetiklediği görülüyor.
 Japonya Ekim ayı sanayi üretiminin yüzde 2,1 daralma beklentisinin çok üzerinde yüzde 7,5 oranında azalış
göstermesinin de Japonya ekonomisinin büyüme görünümüne ilişkin tedirginliği arttırdığı görülüyor. Sanayi
üretimindeki bu düşüş 2 yılın en güçlü düşüşü olarak dikkat çekti.
 Diğer taraftan dün Güney Kore Merkez Bankası beklentilere paralel yüzde 1,25 olan politika faizinde herhangi bir
değişikliğe gitmedi.
 Güney Kore haber ajansının dayandırdığı habere göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un da katılımıyla "süper-büyük
çoklu roketatar" testinin gerçekleştirildiği açıklandı.
 Japonya Merkez Başkanı Kuroda, Çin ekonomisine ilişkin resesyon beklentileri içerisinde olmadığını global talebin
ileride toparlanmasını beklediğini paylaştı.
 Moody's Investor Services ise ekonomik büyüme belirsiz olmaya devam ederse tahvil geri ödemelerini yapamayan
yani temerrüde düşen Çinli şirketlerin sayısının gelecek yıl artmaya devam edeceğini açıkladı.

T

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ
29.11.2019

T
BUGÜNÜN GÜNDEMİ
Para Birimi
EUR

TSİ
20:30

Veri/Gelişme
ECB’den De Guindos’un Konuşması

Dönem

Beklenti

Önceki

Değişim

Önem
**

HAFTALIK HİSSE ÖNERİLERİ
Finansal Enstrüman

Ortalama F/K
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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.
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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.

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.
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*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 piyasalarının Şükran Günü nedeniyle kapalı olduğu işlem gününde EURUSD paritesinde 1,10 seviyesi üzeri
fiyatlamaların sürdüğü görülüyor. Euro tarafı İngiltere’de artan Muhafazakar Parti oyu ile olumlu seyrederken bu gelişme
ile güçlü duruşunu sürdürdüğü görülüyor. Euro Bölgesi tüketici fiyat endeksi ise beklentilerin üzerinde bir artışa işaret
ederken, Almanya perakende satışlar verisindeki beklentilerin üzerinde daralma ile Euro tarafındaki zayıf duruşun arttığı
söylenebilir. Diğer taraftan bugün de yarım gün açık olacak olan ABD piyasalarında tatil rehaveti nedeniyle hacimsiz seyrin
ağır bastığını görüyoruz. EURUSD paritesinin birçok kez esnettiği 1,10 desteğini aşağı yönlü geçmesi paritedeki düşüşlerin
1,0950 desteğine dek sürmesine yol açabilir. İkili dip görünümünde yer alan alan 1,10 seviyesinden gelen dönüşlerde ise
50 günlük üssel hareketli ortalama seviyesi olan 1,1054 direncini takip ediyoruz.
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AMERİKAN TİPİ HAM PETROL (WTI): Ham petrol fiyatları dün hafif zayıf bir seyir içerisinde yer alarak 58,70 seviyesi altında
fiyatlamalarını sürdürdü. Haftalık ham petrol stokları verisinde meydana gelen artışın etkisi ham petrol fiyatları üzerinde
sürmeye devam ediyor. Diğer taraftan Libya'daki El-Fil petrol sahasında üretimin yeniden başladığının açıklanmasının da
fiyatlar üzerindeki olumsuz etkisi hissediliyor. Bir diğer beklenti ise OPEC toplantısında mevcut üretim seviyelerinin
azaltılacağı ya da dengeli bir seviyede tutulacağına ilişkin alınacak karar merak unsuru oluşturmaya devam ediyor.
Emtiada 58,70 direnci kalıcı olarak aşılırsa yükselişleri 60,00 dolar çerçevesince takip ediyoruz. Bugün açıklanacak Baker
Hughes sondaj kule sayısı bu bağlamda önemli. Aşağıda ise 57,00 ilk destek noktası olma görevini koruyor.
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ALTIN
ABD Başkanı Trump’ın Hong Kong insan hakları yasa tasarısını imzalaması sonrasında piyasalarda zayıflayan risk iştahı bir
miktar Altın fiyatlarında toparlanma hareketini beraberinde getirirken, fiyatların 1450 seviyesi üzerinde kalması olumlu
algılandı. ABD piyasalarının Şükran Günü nedeniyle kapalı olması fiyatlamalarda bir miktar hacimsiz seyrin yaşanmasına
neden olurken, Hong Kong’da devam eden protestolara polisin sert müdahalesinin piyasalardaki güvenli liman talebini
tetiklediği söylenebilir. Ayrıca yüzde 1,76 seviyesinde tutunan ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde de hafif toparlanma isteği
gözlemlenmekte. Değerli metalin yükselişlerini 1463 seviyesi üzerine taşımadıkça 1450-1460 dar bandı içerisinde
fiyatlamaların sıkıştığını görebiliriz. Ancak olası bir satış potansiyelinde ise kritik 1450 desteği ile satışların derinleşerek
1440 desteğine dek sürmesi beklenebilir.

GBPUSD
İngiltere’de erken seçim öncesinde yer alan gündem akışı Sterlin tarafındaki yükselişleri desteklerken, dün muhalefetteki
İşçi Partisi'nin lideri Corbyn, İngiliz hükümetinin ABD'li yetkililerle 2017'den bu yana yaptığı görüşmelerin 451 sayfalık
tutanaklarını kendisine sızdırıldığını açıkladı. Bu gelişme piyasaları bir miktar tedirgin ederken, paritedeki yukarı yönlü
hareketlerin ivme kaybettiğini gördük. İngiltere’de tüketici güveni verisi ise beklentilere paralel seviyede gelirken, Dolar
tarafının Şükran Günü nedeniyle koruduğu sakin seyir paritedeki düşüşleri sınırladı. Tüm bu gelişmelerin akabinde 1,29
seviyesi altında seyreden paritede yükselişleri 1,29 ve 1,30 direnç seviyeleri üzeri kapanışlarla izliyoruz. Aşağıda ise 1,2750
seviyesi ana destek noktamız olma görevini koruyor.
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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

Hong Kong Üniversitesi’ndeki öğrencilere polisin sert müdahalede bulunması ile VIX endeksi 12,39 seviyesine yükseldi.
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S&P500 SEKTÖR PERFORMANSLARI

EN ÇOK ARTAN-DÜŞEN HİSSELER
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