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ABD’deki Gelişmeler
 S&P500 sakin veri akışının olduğu günde Pazartesi günü yüzde 0,2 oranında değer kaybetti.
 Nasdaq endeksi yüzde 0,4 eksi ile düşük performans gösterirken, Dow Jones endeksi yüzde 0,1 artı ile günü bitirmeyi
başardı.
 Buna karşılık, S&P500 endeksi içerisinde finans sektörü yüzde 0,8 oranında ekside yer alırken, iletişim hizmetleri
sektörü yüzde 0,5’lik bir değer kaybına ulaştı.
 Öte yandan, endeks içerisinde kamu hizmetleri ve emlak sektörü yüzde 0,5 oranında değer kazanırken, sağlık sektörü
yüzde 0,4 ile sınırlı artıda kapadı.
 ABD 10 yıllık tahvil faizleri haftanın ilk işlem gününde 3 baz puan düşerek yüzde 2,06 seviyesine gerilerken, Dolar
endeksi 98,04 seviyesine geriledi.
 Piyasalarda iki gün sürecek olan FOMC toplantısı bugün başlıyor ve Fed’in faiz oranı kararını Çarşamba günü alacağız.
 Diğer taraftan tekrardan başlayan ABD-Çin ticaret görüşmeleri ve Temmuz ayı istihdam raporu haftanın önem arz
eden diğer gelişmeleri olarak ön plana çıkıyor.
Hisse Senetleri Görünümü
 Pfizer, açıklamış olduğu finansallarında çeyreklik karı yüzde 30 oranında artış kaydederken, net karının ikinci çeyrekte,
5,05 milyar dolara veya hisse başı kar olarak 89 cent’e yükseldiğini belirtti. Şirketin gelirleri ise yüzde 1,5 düşerek
13,26 milyar dolara gerilemesi sonrasında şirket hissesi yüzde 3,8 oranında değer kaybetti.
 Wells Fargo, Trump yönetiminin mortgage kredisi alımını zorlaştırmayı planladığını belirten bir Wall Street Journal
raporu sonrasında değer kayıpları yüzde 2,0 seviyesine ulaştı.
 Mylan N.V., Pfizer'in patent dışı ilaç işletmesi ile birleşerek Mylan hissedarlarına şirketin yüzde 43'ünü vermeyi kabul
etti. Mylan N.V. açıklamış olduğu finansallarında gelir ve kar tahminlerini aşarken şirket günü yüzde 12,6 oranında
değer kazancı ile sonlandırdı.
 Atlantic Equities ise artan talep nedeniyle Coca-Cola ve PepsiCo hisselerine ilişkin görünümünü yukarı yönlü revize
etti. Bu gelişme sonrasında Coca-Cola hisseleri yüzde 0,3 ekside yer alırken, PepsiCo hisselerinde yüzde 0,2 oranında
değer kazanımı meydana geldi.
 İlgili bir notta, UBS’in Apple’a ilişkin fiyat hedefini 225 dolardan 235 dolara çıkarmasıyla bugün bilanço açıklayacak
olan Apple hisseleri günü yüzde 0,9 artıda kapadı.
 Amazon açıkladığı finansalları sonrasında negatif görünümünden kurtulamayarak dünkü seans kapanışını yüzde 1,6
ekside yaptı.
 Facebook yüzde 1,9 ve Google yüzde 0,9 eksi ile Amazon’u takip ederek endeksteki aşağı yönlü eğilimi tetikledi.
 Beyond Meat, ikinci çeyrekte beklentilerin altında kalan finansalları sonrasında günü yüzde 5,4 oranında değer kaybı
ile tamamladı.
 Deutsche Bank, artan rekabet şartlarını göz önünde bulundurarak Domino's Pizza hisselerine ilişkin beklentisini “Sat”
olarak güncellerken, Domino's Pizza hisselerinde yüzde 2,5 oranında değer kaybı meydana geldi.
G10’daki Gelişmeler
 İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın anlaşmasız Brexit ihtimalini arttırması sonrasında piyasalarda artan endişelerin
etkisi ile Sterlin varlıklarının Dolar’a karşı değer kaybı yüzde 1’e ulaştı.
Asya’daki Gelişmeler
 Japonya’da sanayi üretimi Haziran ayında yüzde 3,6 oranında daralma göstererek kötü performans gösterdi.
 Japonya Merkez Bankası (BOJ) toplantısında ise faizler sabit bırakılırken, enflasyon tahminleri aşağı yönlü revize
edildi.
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***
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ABD Borsalarında Bugün Açıklanacak Bilançolar
Şirket Adı

Sembol

Piyasa Değeri

Tarih

Saati

Beklenti*

Eli Lilly and Co
Apple Inc
Amgen Inc
Procter & Gamble Co
Merck & Co Inc
Pfizer Inc
Mastercard Inc
Under Armour Inc
Advanced Micro Devices Inc
Sprint Corp
Celgene Corp
Wynn Resorts Ltd

LLY
AAPL
AMGN
PG
MRK
PFE
MA
UAA
AMD
S
CELG
WYNN

105 Milyar $
955 Milyar $
106 Milyar $
287 Milyar $
209 Milyar $
239 Milyar $
288 Milyar $
11 Milyar $
36 Milyar $
32 Milyar $
65 Milyar $
15 Milyar $

30.07.2019
30.07.2019
30.07.2019
30.07.2019
30.07.2019
30.07.2019
30.07.2019
30.07.2019
30.07.2019
30.07.2019
30.07.2019
30.07.2019

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

1.45
2.1
3.59
1.05
1.16
0.75
1.82
-0.05
0.08
-0.04
2.63
1.43

HAFTALIK HİSSE ÖNERİLERİ
Finansal Enstrüman

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

Ortalama F/K

F/K

P/DD

DONALDSON COMPANY, INC. (DCI)

17.1

20.9

6.8

379774

6 Milyar $

49.00-50.50

AL

62.00

45.00

PEOPLE'S UNITED FINANCIAL (PBCT)

17.1

12.7

2.5

3167826

6 Milyar $

16.30-16-90

AL

21.00

15.00

NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC. (NBIX)

17.1

19.4

709542

8 Milyar $

83.50-89.50

AL

132.00

71.50

MPLX LP (MPLX)

17.1

3.8

1821122

25 Milyar $

31.90-32.80

AL

39.00

30.00

14.1

*Hisse önerileri 30 Temmuz – 05 Ağustos tarih aralığına yönelik oluşturulmuştur. Hisselerin son durumuna ilişkin
bilgilendirme günlük olarak yapılacaktır.
*MPLX LP hissesi için “Zarar Kes” seviyesi çalışmıştır.
DONALDSON COMPANY, INC. (DCI): Donaldson Company, Inc., dünya çapında filtreleme sistemleri üreterek bu
sistemlerin yedek parçaları üzerine faaliyet göstermektedir. Motor ve endüstriyel ürünler üreten şirket ürünlerini inşaat,
madencilik, tarım, havacılık, savunma ve orijinal ekipman üreticilerine satmaktadır. Donaldson Company, Inc., 1915
yılında kurulmuştur ve merkezi Minneapolis, Minnesota'da bulunmaktadır.
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PEOPLE'S UNITED FINANCIAL (PBCT): People's United Financial, Inc., bireysel, kurumsal ve belediye müşterilerine ticari
bankacılık, perakende bankacılık ve varlık yönetimi hizmetleri sunan banka holding şirketi olarak faaliyet göstermektedir.
Şirket, ticari gayrimenkul kredileri, endüstriyel krediler ve ticari mevduat toplama hizmetleri sunmaktadır. Şirket
Connecticut, güneydoğu New York, Massachusetts, Vermont, Maine ve New Hampshire'da, ayrıca 607 ATM'de 422 şube
ağıyla faaliyet göstermektedir. Şirket 1842 yılında kurulmuştur ve merkezi Bridgeport, Connecticut’ta bulunmaktadır.
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NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC. (NBIX): Neurocrine Biosciences, Inc., Amerika Birleşik Devletleri'ndeki nörolojik ve
endokrinle ilişkili hastalıkların ve bu hastalıklara ilişkin bozuklukların tedavisi için çalışmalarda bulunmaktadır. Şirketin
ürünleri ayrıca VMAT2 İnhibitörlerini de içermektedir ve bunlar Nöroloji / Psikiyatri bozuklukları için Faz I klinik
deneylerinde kullanılmaktadır. Parkinson hastalığı gibi hareket bozuklukları için çalışmalarda bulunan şirket ayrıca
merkezi sinir sistemi bozuklukları için yeni maddeler keşfetmek üzere Jnana Therapeutics Inc. ile bir araştırma işbirliği
anlaşmasına sahiptir. Neurocrine Biosciences, Inc. 1992 yılında kurulmuştur ve merkezi San Diego, California’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
Haftanın ilk işlem günü veri akışı açısından sakin olan piyasalarda sınırlı fiyat hareketliliği hakimdi. İngiltere’nin anlaşmasız
Brexit ile Avrupa Birliği’nden ayrılma ihtimalinin artması ile Sterlin varlıklarında meydana gelen değer kaybı dikkat çekti.
Bu gelişme Dolar varlıklarını avantajlı duruma getirirken, EURUSD paritesi 1,1140 seviyesi çevresindeki fiyatlamalarını
sürdürüyor. ABD Başkanı Trump’tan faiz indiriminin daha yüksek bir seviyede gerçekleşmesi gerektiğine ilişkin gelen
çağrılar dikkat çekerken, Fed’e ilişkin 25 baz puan faiz indirim ihtimalinin korunması Dolar varlıkları üzerindeki güçlü
duruşun korunmasına yol açıyor. EURUSD paritesinde 1,1115 desteği aşağı yönlü geçilmedikçe yukarı yönlü meydana
gelen ataklarda 1,1180 ve 1,1250 direnç seviyelerini takip ediyoruz.
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AMERİKAN TİPİ HAM PETROL (WTI): Dün ham petrol fiyatları yüzde 1,2 artarak 56,87 dolar seviyesine yükseldi. ABD-Çin
görüşmelerinin hız kazanması ve beklentinin üzerinde gelen ABD büyüme rakamı sonrasında piyasalardaki büyüme
endişelerinin azaldığı görülüyor. Diğer taraftan İngiltere tarafından el konulan tankerlerin nükleer anlaşmaya ilişkin
belirsizliği arttırması ile ham petroldeki yükselişlerin baskılandığı söylenebilir. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD
yaptırımlarının İran ham petrol ihracatını yüzde 95 oranında azalttığına dikkat çekmesi önemliydi. Pompeo ayrıca, Hürmüz
Boğazı’nın açık ve güvende olması gerektiği konusunda kararlı olduklarını belirtti. Bu gelişmelerin akabinde yeni günde
57,30 seviyesi sınırında fiyatlanan ham petrolde yükselişlerin 58,00 direnci ile hız kazanması beklenebilir.
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ALTIN
Dolar varlıklarının Fed toplantısı öncesinde güçlü duruşunu sürdürmesiyle Altın fiyatlarındaki yukarı yönlü eğilim sınırlı
kalırken, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın 31 Ekim tarihinde İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılacağını ve bu ayrılığın
gerekirse anlaşmasız şekilde gerçekleşeceğini belirtmesi piyasalardaki tedirginliği arttırdı. Bu gelişme sonrasında Altın
fiyatları 1425 seviyesi üzerindeki hareketliliğini korurken, ABD-Çin ticaret görüşmelerinin ılımlı bir tonda tekrardan
başlamasının piyasalardaki risk iştahının korunmasına yol açtığı görülüyor. Diğer taraftan Fed toplantısından 25 baz puan
faiz indirim beklenmesinin de Dolar varlıklarındaki istikrarlı duruşu desteklediği söylenebilir. Değerli metalin 1440
direncini aşması mümkün olmadıkça yükselişlerinde sınırlı kaldığını görebiliriz. Aşağıda ise düşüşlerin derinleşeceğini
düşündüğümüz 1400 desteği güncelliğini korumaya devam ediyor.

GBPUSD
Dün İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a yönelik güvensizlik oylamasının başarılı olması halinde hükumetin düşeceğine
ilişkin söylemler Sterlin varlıklarının Dolar’a karşı değer kayıpları yüzde 1 seviyesine ulaştı. Ayrıca Boris Johnson’un 31
Ekim tarihinde İngiltere’nin AB’den ayrılması konusunda kararlı olduğunu paylaşması ve bu ihtimalin anlaşmasız Brexit
senaryosunu güçlendirmesi Sterlin varlıklarındaki değer kayıplarının artmasına yol açtı. Dolar varlıkları ise Fed’in 25 baz
puanlık faiz indirimini fiyatlarken, güçlü duruşunu koruduğu görülüyor. Bu gelişmelerin akabinde düşüşlerini 1,2150
seviyesine dek sürdüren paritenin dip arayışları içerisine girdiğini görüyoruz. Bu eğilimin devamında ise 1,20 seviyesi ile
GBPUSD paritesinde tarihi düşüşlerin yaşandığını görebiliriz.
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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

Piyasalardaki risk iştahının bir miktar zayıflaması ile VIX endeksi 13,39 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.

Türev Araçlar Müdürlüğü
Özgecan Kum
Hizmet Noktalarımız
Genel Müdürlük
Antalya
Caddebostan
Samsun

Kıdemli Uzman

ozgecan.kum@yf.com.tr

+90 (212) 317 69 00
+90 (242) 243 02 01
+90 (216) 302 88 00
+90 (362) 431 46 71

Merkez
Ankara
İzmir
Ulus

+90 (212) 317 68 29

+90 (212) 334 98 00
+90 (312) 417 30 46
+90 (232) 441 80 72
+90 (212) 263 00 24

