YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ
T

30.04.2019

ABD’deki Gelişmeler
 Piyasalardaki olumlu makroekonomik veriler ve finans ve iletişim sektörüne ait hisselerin performansını arttırması
endekslerin yükseliş eğilimini korumasına yardımcı oldu.
 S&P500 endeksi günü yüzde 0,1 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,2 artış ile Pazartesi gününü rekor seviyelerde bitirdi.
 Dow Jones endüstri endeksi ise yüzde 0,04 ile günü yatay bölgede kapattı.
 Finans ve iletişim hizmetleri sektörü yüzde 0,9 artış ile S&P500 endeksinin alıcılı seyretmesine yardımcı oldu. İletişim
hizmetleri sektöründeki artış Google’ın beklentinin altında açıkladığı finansalları sonrasında sınırlanabilir. Diğer
yandan, emlak sektörü yüzde 1,1 ve kamu hizmetleri yüzde 0,6 daralma ile diğer sektörlere oranla güçsüz kaldı.
 Fed'in faiz politikası kapsamında baz olarak aldığı enflasyon göstergesi olan PCE Fiyat Endeksi Mart ayında yıllık bazda
yüzde 1,5, çekirdek PCE Fiyat Endeksi ise yıllık bazda yüzde 2,0 olan enflasyon hedefinin altında yüzde 1,6 oranında
arttı. Kişisel harcamalar ise Mart ayında yüzde 0,9 ile beklentilerin üzerinde arttı.
 IMF Başkanı Christine Lagarde, Milken Enstitüsü tarafından düzenlenen konferansta ABD ve Çin'in bir ticaret
anlaşmasına varmalarını beklediğini dile getirdi.
 ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ise uzun süredir beklenen anlaşmayı sonuçlandırmak için bugün Çin’e gideceğini
açıklayarak, müzakerelerde kritik bir aşamaya gelindiğini belirtti.
 ABD 10 yıllık tahvil faizleri üç baz puan artarak yüzde 2,54 seviyesine yükselirken, Dolar Endeksi yüzde 0,2 düşüşle
97,87 seviyesine geriledi.
 ABD’den gelen bilançolar, ABD-Çin ticaret müzakereleri, Nisan ayı Tarım Dışı İstihdam raporu ve yarın gerçekleşecek
olan FOMC toplantısı çerçevesinde haftanın geri kalanı yoğun geçeceğe benziyor.
Hisse Senetleri Görünümü
 Google, yılın çeyreğinde gelirleri beklentilerin bir miktar altında 29,48 $ olarak gerçekleşti. Şirket tahminlerin altında
8,33 $ hisse başı kar açıklarken, Avrupa Birliği’nin şirketi cezaya tabii tutmasının etkileri finansallar üzerinde yakından
hissediliyor. Açıkladığı finansalları sonrasında şirket yüzde 7,8 eksi ile satıcılı seyrederken, Alphabet hisselerinde
dünkü gün sonu kapanışının yüzde 1,5 artıda yapıldığı görülüyor.
 General Electric Co, 2019 yılı ilk çeyreğinde 0,14 $ hisse başı kar ile tahminleri aştı. Şirket ayrıca 27,3 $ toplam gelir
ile beklentilerin üzerine çıkarken, şirketin sanayi sektörü faaliyetlerindeki negatif serbest nakit akışı zararını
beklentilerin altında açıkladığı görülüyor. Kurum bu pozitif finansalları sonrasında seans öncesinde yüzde 6,5 artış ile
10,35 seviyesi üzerine tırmandığı görülüyor.
 Deutsche Bank, American Airlines hisselerine ilişkin görünümünü "Nötr" den "Al" olarak yukarı yönlü revize etti.
 Anadarko Petroleum, Occidental Petroleum ile arasında satış görüşmelerinin başladığını açıkladı.
 J.P. Morgan, Walt Disney’e ilişkin fiyat hedefini yeni vizyona giren "Avangers: Endgame" filminin gişe rekoru kırması
ile 137 $’dan 150 $’a yükseltti.
 Merck&Co Inc., 1,22 $ ile beklentilerin üzerinde hisse başı kar açıklarken, satışlarında tahminleri aştı. Şirketin pozitif
finansalları sonrasında yüzde 2,2 artıda seyrettiği görülüyor.
G10’daki Gelişmeler
 Euro Bölgesi ekonomisi birinci çeyrekte yüzde 0,4 oranında artış gösterirken, İşsizlik oranı ise yüzde 7,7’e geriledi.
Asya’daki Gelişmeler
 Caixin İmalat PMI Endeksi 50,1 ile beklentilerin altında geldi. Geçtiğimiz ay gelen Çin İmalat PMI rakamındaki
genişleme bir miktar devlet teşviklerinden kaynaklanmıştı. Nisan ayı PMI rakamındaki daralma ise normalleşmenin
bir yansıması olarak algılanabilir. Bu veri sonrasında Güney Kore borsaları öncülüğünde Asya piyasaları üzerinde
baskılar artmış bulunmakta.
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BUGÜNÜN GÜNDEMİ
Para Birimi
EUR
USD
USD

TSİ
15:00
17:00
17:00

Veri/Gelişme
Almanya TÜFE
Conference Board Tüketici Güveni
Askıdaki Konut Satışları

Dönem

Nisan
Nisan
Mart

Beklenti
0,5%
126,0
1,1%

Önceki
0,4%
124,1
-1,0%

Değişim

Aylık
Aylık
Aylık

Önem
**
***
***

ABD Borsalarında Bugün Açıklanacak Bilançolar
Şirket Adı

Sembol

Piyasa Değeri

Tarih

Saati

Beklenti*

Eli Lilly and Co
Apple Inc
Amgen Inc
Mcdonald's Corp
Merck & Co Inc
Pfizer Inc
Mastercard Inc
Advanced Micro Devices Inc
General Electric Co
General Motors Co
Edison International
Mondelez International
Lab. Corp. of America Holdings

LLY
AAPL
AMGN
MCD
MRK
PFE
MA
AMD
GE
GM
EIX
MDLZ
LH

116 Milyar $
963 Milyar $
111 Milyar $
150 Milyar $
197 Milyar $
221 Milyar $
253 Milyar $
30 Milyar $
83 Milyar $
56 Milyar $
20 Milyar $
72 Milyar $
15 Milyar $

30.04.2019
30.04.2019
30.04.2019
30.04.2019
30.04.2019
30.04.2019
30.04.2019
30.04.2019
30.04.2019
30.04.2019
30.04.2019
30.04.2019
30.04.2019

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

1.32
2.36
3.48
1.76
1.05
0.75
1.66
0.05
0.09
1.11
0.87
0.61
2.53

HAFTALIK HİSSE ÖNERİLERİ
Finansal Enstrüman

Ortalama F/K

BILIBILI INC. (BILI)

17.1

BANCO SANTANDER S. A. (BSBR)

17.1

MARATHON PETROLEUM CORP. (MPC)

17.1

F/K

P/DD

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

6.6

5110687

5 Milyar $

17.00-18.00

AL

25.00

15.00

14.7

1.8

892324

43 Milyar $

11.30-11.80

AL

15.00

10.30

11.6

1.2

6402246

41 Milyar $

58.30-62.80

AL

90.00

51.30

*Hisse önerileri 30 Nisan- 06 Mayıs tarih aralığına yönelik oluşturulmuştur. Hisselerin son durumuna ilişkin bilgilendirme
günlük olarak yapılacaktır.
BILIBILI INC. (BILI): Bilibili Inc., Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki gençler için çevrimiçi eğlence hizmetleri sunmaktadır. Şirket
videolar, canlı yayın ve mobil oyunlar dahil olmak üzere bir dizi tür ve medya formatını kapsayan bir platform sunar. Bilibili
Inc., Çin'deki platformunda mevcut ve ek anime oyunlarını paylaşmak ve işletmek için Tencent Holdings Limited ile
stratejik bir işbirliği anlaşması imzalamıştır. Şirket 2009 yılında kurulmuştur ve merkezi Çin Halk Cumhuriyeti, Şanghay'da
bulunmaktadır.
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BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (BSBR): Banco Santander (Brasil) S.A., kişilere ve işletmelere Brezilya'daki ve
uluslararası alandaki kurumsal müşterilere ticari bankacılık ürünleri ve hizmetleri sunmaktadır. Şirket aynı zamanda,
projelerle ilgili finansman ve finansal danışmanlık hizmetleri, borç sermayesi kapsamında sabit getirili menkul kıymetlerin
dağıtımı için finansman sağlar. Ayrıca, şirket birleşme, devralmalarda ve sermaye piyasaları işlemlerinde danışmanlık
hizmetleri sunar. Şirket aynı zamanda sınıflandırılmış bir çevrimiçi otomotiv olan Webmotorları işletmektedir. Banco
Santander (Brasil) S.A. 1985 yılında kurulmuştur ve merkezi São Paulo, Brezilya'da bulunmaktadır.
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MARATHON PETROLEUM CORP. (MPC): Marathon Petroleum Corporation, başta Amerika Birleşik Devletleri'nde petrol
ürünlerinin rafine edilmesinde, pazarlanmasında, perakende satışında taşımacılık faaliyet göstermektedir. Şirket rafine
ürünleri toptan ve uluslararası pazarda Marathon markalı satış noktalarını işleten bağımsız girişimcilere satmaktadır.
Şirket ayrıca rafine ürünlerini ihraç da etmektedir. Şirket 31 Aralık 2018 tarihi itibariyle, yaklaşık 16.600 mil ham petrol ve
rafine ürün boru hattının yanı sıra 3.920 adet marketin sahip olduğu ve işlettiği mülkiyete sahiptir. Ayrıca ABD, Columbia
Bölgesi ve Meksika’nın 35 eyaletinde bağımsız girişimciler tarafından işletilen 6.813 perakende satış mağazasına sahiptir.
Şirket 1887 yılında kurulmuştur ve Ohio merkezli Findlay merkezlidir.

*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
Yarın gerçekleşecek olan FOMC toplantısı öncesinde Fed’in enflasyon verisi açısından baz olarak aldığı çekirdek PCE fiyat
endeksinin yüzde 2 enflasyon hedefinin altında yüzde 1,6 olarak açıklanması ile Dolar varlıkları üzerinde bir miktar
tansiyon arttı. Diğer taraftan Goldman Sachs ve Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşlarından gelen Brexit’in
ekonomiler üzerindeki olumsuz etkisini vurgulayan söylemler Euro varlıklarını baskılamaya devam ediyor. Bugün
açıklanan Euro Bölgesi birinci çeyrek büyümesinin de tahminlerin altında kaldığını görüyoruz. Tüm bu gelişmelerin
akabinde yükselişlerini 1,1180 seviyesi üzerine taşıyan paritede alımları 1,12 direnci üzeri kapanışlarla izliyoruz.
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AMERİKAN TİPİ HAM PETROL (WTI): Ham petrol fiyatları yüzde 0,4 artarak 63,44 dolar seviyesine yükseldi. ABD Başkanı
Trump’ın ham petrol fiyatlarındaki yüksek seviyeleri eleştirerek OPEC’e çağrıda bulunmasının etkisi ile değer kayıplarını
arttıran emtianın bir miktar toparlanma hareketi içerisine girdiği görülüyor. Diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri
Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran yaptırımları kapsamında 8 ülkeye uygulanan muafiyetin kaldırılmasının ABD-Çin
ilişkilerini etkilemeyeceğini belirtti. Çin’den gelen zayıf İmalat PMI rakamlarının da küresel büyüme endişelerini arttırması
ham petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor. Yükselişleri 65,0 dolar seviyesi çevresinde takip ederken, geri çekilmelerde
62,00 desteğini göz önünde bulundurmakta fayda var.
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ALTIN
Bu sabah Çin’den gelen zayıf İmalat PMI rakamları sonrasında piyasalarda risk iştahı bir miktar azaldı. Geçtiğimiz ay devlet
teşvikleri ile beklentileri aşan imalat sektörü satın alma müdürleri endeksi Nisan ayında bir miktar zayıf görünüm sergiledi.
Diğer taraftan ABD PCE fiyat endeksi hedeflenen enflasyon verisinin oldukça altında yer alması ile Dolar varlıklarında sınırlı
değer kaybı gerçekleşti. Bu gelişme sonrasında değer kazançlarını arttıran Altın fiyatlarında 1285 seviyesi üzerine varan
oranda yükseliş gerçekleşti. Yükselişler üzerinde ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki atakların da bir miktar baskısı oluşmuş
durumda. Değerli metalin 1285 seviyesi üzerine kalıcı olması ile alımları 1295 seviyesi üzeri kapanışlar ile izliyoruz.

GBPUSD
İngiltere ekonomisine ilişkin yapılan iyimser olmayan açıklamalar Sterlin varlıkları üzerinde baskı oluştururken, Dolar
varlıklarının enflasyon verisi sonrasında yaşadığı değer kaybı paritede 1,30 seviyesine yönelik atakları gündeme getirdi.
Diğer taraftan Avrupa'nın ikinci büyük otomobil pazarı olan İngiltere'de otomotiv üretimi geçen ay, önceki yıla göre yüzde
14 oranında azaldı. Ekonomi zayıf göstergeler ile sinyal vermeye devam ediyor ve hükümet ile Başbakan Theresa May
arasındaki diyalogların durulduğunu görüyoruz. Paritede 1,30 seviyesi üzeri kapanışların gerçekleşmesi durumunda
alımlar 1,3150 direnci ile takip edilebilir. Özellikle 1,30 seviyesi üzerinin korunması olası bir satış baskısını engelleyici rol
oynaması açısından önem arz ediyor.
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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.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ
30.04.2019

T

GELİŞEN ÜLKE PARA BİRİMLERİNİN DOLAR’A KARŞI PERFORMANSI

VIX ENDEKSİ

Çin’den gelen zayıf İmalat PMI verisi sonraısnda VIX endeksi ılımlı bir oranda 13,10 seviyesine yükseldi.
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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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