Uluslararası Piyasalar
Market Update – Piyasa Gündemi
S&P500 endeksi Mayıs ayı kazançlarını +1.2%
artırarak Çarşamba gününü +0.7% yukarıda sonlandırdı.
Petrol stoklarında beklentinin üzerinde gerileme, finans
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World Markets – Uluslararası Piyasalar
Dow Jones - Haziran Vade – 17817.0 - % 0.72

(+1.0%) ve teknoloji (+0.7%) sektörlerindeki olumlu
hava,Yunanistan’ın kurtarma paketinin onaylanması dünkü
seansın öne çıkan gelişmeleri arasındaydı. Dow Jones
Industrial Average (+0.8%) endeksi, günü S&P 500 (+0.7%)
ve Nasdaq Composite (+0.7%) endekslerinin üzerinde
günü sonlandırdı.
Açıklanan petrol stokları verisinin beklentinin
üzerinde azalmaya işaret etmesiyle endeksler destek
buldu. Petrol stokları 4.22 milyon varil azaldı (beklenti:2.45 milyon varil). Kurşunsuz benzin stokları 2.04 milyon
varil artış gösterdi (beklenti:-1.06 milyon varil). Petrol
stoklarıyla enerji (+1.5%) ve materials (+1.2%) sektörleri
yükselişte başı çekerken, finans (+1.0%) ve teknoloji
(+0.7%) sektörleri de görece iyi performans sergiledi.

S&P - Haziran Vade – 2087.25 % 0.57

Countercyclical utilities (-0.3%) eksi kapanış yapan tek
sektör oldu. Energy (+1.5%) hisselerine petroldeki ralli
destek verdi. Petrol ve gaz hisseleri, boru ve petrol yatağı
hizmeti sağlayan şirketler outperform etti. Petrol ve gaz
rafine şirketleri ise; kurşunsuz benzin stokları verisinin
hayal kırıklığı yaratması nedeniyle görece zayıf kaldı.
Phillips 66 (PSX 80.13, +0.43) +0.5% yükselmesine rağmen
sektörün gerisinde kaldı. WTI cinsi petrol $49.56 (+1.9%)
seviyesi ile 2016 yılının en yüksek seviyesini gördü. Finans
sektörü (+1.0%), piyasa katılımcılarının Fed üyelerinden
gelen

şahin

açıklamaları

fiyatlaması

ve

normalize

etmesiyle outperform etti. St. Louis Fed Başkanı ve FOMC
üyesi James Bullard emek piyasasındaki toparlanmanın
daha fazla faiz artışını destekler nitelikte olduğunu belirtti.
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Bununla birlikte, Bullard, Haziran’da ya da Temmuz’da faiz

NASDAQ - Haziran Vade – 4475.00 - % 0.66

artışının

kaçınılmaz

olduğunu

dile

getirdi.

Fed

yetkililerininden Kaplan ise, eğer ekonomik veriler şimdi
olduğu gibi devam ederse yakın zamanda faizlerin
artırılmasını

destekleyeceğini

söyledi,

ancak

bunun

zamanlamasının Haziran ya da Temmuz olmayabileceğini,
yaklaşımının her toplantıyı ayrı olarak ele almak olduğunu
belirtti. Bankalar kar beklentileri ve net faiz marjlarının
iyileşeceği beklentileriyle yukarı hareket etti. Teknoloji
sektöründe (+0.7%), IBM (IBM 151.69, +3.38) +2.3% değer
kazandı. Microsoft (MSFT 52.12, +0.53), akıllı telefon
bölümünde satış yöntemlerini modernleştirmek adından
1850 personeli işten çıkaracağını açıklamasının ardından
+1.0% değer kazandı. Hewlett Packard Enterprise (HPE
17.35, +1.10) beklentinin üzerinde gelen kar rakamını ve
DAX - Haziran Vade – 10207.0 - % 1.35

Girişim Hizmetleri işkolunu Computer Sciences (CSC 50.65,
+15.00) şirketiyle birleştireceğini açıkladı. Consumer
discretionary sektöründe (+0.5%),perakende şirketleri bir
miktar toparladı. Tiffany & Co (TIF 63.89, +0.04) çeyreklik
rakamları ve ileriye yönelik tahminlerinde hayal kırıklığı
yaratmasına rağmen 0.1% değer kazandı.
Son günlerde baskı altında kalan altın, Fed faiz
artırımına

ilişkin

beklentiler

nedeniyle

geriledi.

Yatırımcıların kısa pozisyonlarını kapatmasının ve petrol
fiyatındaki artışın etkisiyle altının ons fiyatı $1,234
seviyesine yaklaştı.
Bugünün en önemli verisi ABD’de açıklanacak olan
Nisan ayı dayanıklı mal siparişleri olacak. Fed’den Bullard’ın
ve Powell’in konuşmaları da takip edilecek. ABD’de yarın
açıklanacak 1. çeyrek GSYH büyüme verisinin ve Fed
Başkanı

Yellen’in

konuşmasının

da

kritik

olduğu

söylenebilir.
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Güncel Haberler

CAC40 - Haziran Vade – 4448.0 - % 1.28

Amerikan Hisse Senedine Endeks Future piyasaları,
global piyasalara benzeri bir kapanış gerçekleştirdi ve günü
yukarıda kapadı. Petrol fiyatlarının yükselmesi ve FED faiz
kararına piyasasının daha da alışması ve rahatlaması
sonucu S&P 2 gün içerisinde %2’den daha fazla artışla günü
kapamıştır.
HP, Inc. (NYSE: HPQ) şirketi, 2.çeyrek finansal
raporlarında piyasa beklentilerine göre $0.03 daha iyi bir
hisse başına kazanç ve piyasa beklentilerine paralel bir gelir
kalemi göstermiştir.
NetApp (NASDAQ: NTAP) 4.çeyrek raporlamasında
$0.55 ile beklentinin altında bir hisse başına kazanç ve $1.4
milyar ile beklentilere paralel bir gelir açıklamıştır.
FTSE 100 - Haziran Vade – 6251.50 - % 0.56

PVH Corp. (NYSE: PVH) 1.çeyrek hisse başına
kazanç olarak piyasaya açıkladığı 1.çeyrek raporlarında
$1.5 olarak bildirmiş, gelir kalemini ise beklentiye eş olarak
$1.9 milyar açıklamıştır.
Guess (NYSE: GES) 1.çeyrek finansal raporlarında
beklenti altında hisse başına kazanç olarak $-0.23 ve
beklenti altında bir gelir olarak $448.8 milyon getiri
açıklamıştır.
Medivation

(NASDAQ:

MDVN)

şirketi

daha

öncesinde satın alma teklifi aldığı Sanofi şirketinin yanında
dün piyasaya bildirdiği bilgiye göre rakip Gilead (NASDAQ:
GILD) şirketinden de satın alım teklifi almıştır. Bunun
yanında Celgene, AstraZeneca, Novartis ve Amgen’inde
teklif vermeyi düşündüğü ve Medivation şirketinin hangi
teklifi seçeceği merak edilmektedir.
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