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S&P500 endeksi Perşembe gününü dar bir bantta
hareket ederek yatay bir kapanış yaptı. Petroldeki hafif
geri çekilme, finans ve sanayi sektörlerindeki zayıf
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World Markets – Uluslararası Piyasalar
Dow Jones - Haziran Vade – 17819.0 - % 0.01

performans dikkat çekti. Nasdaq Composite (+0.1%)
endeksi; Dow Jones Industrial Average (-0.1%) ve S&P500
endekslerinin üzerinde kapanış yaptı. Seansın ilk 15 dk.
sında endeksler yukarı açılış yaparak güniçi en yüksek
seviyelerini

gördükten

sonra

petroldeki

kararsız

görünümle birlikte geri çekilme yaşadı. Nisan ayı dayanıklı
mal siparişleri verisinin beklentilerin üzerinde gelmesiyle
hisse senetleri baskı altında kaldı. Dayanıklı mal siparişleri
yılın 2.çeyreğinde de ekonomik aktivitede toparlanmaya
işaret

ederek

Fed üyelerinin şahin açıklamalarıyla

uyumluydu. İstihdam tarafında da pozitif gelen rakamlar,
Fed yetkililerinin son açıklamalarını destekler nitelikteydi.
Sektör

performanslarını

değerlendirdiğimizde;

countercyclical utilities (+1.1%) yükselişte başı çekerken,

S&P - Haziran Vade – 2090.0 % 0.13

telekom (+0.5%) ve consumer staples (+0.3%) yine görece
iyi performans gösteren sektörler arasında yer aldı.
Materials (-1.1%), finans (-0.6%), ve enerji (-0.4%)
sektörleri eksi kapanış gerçekleştirdi. WTI cinsi petrol
seans başında $50.00/bbl seviyesini gördükten sonra günü
$49.44/bbl seviyesi ile -0.2% aşağıda tamamladı. Tahvil
tarafındaki alımlarla birlikte utilities (+1.1%) ve telekom
(+0.5%) hisselerinde yükseliş görüldü. ABD 10 yıllık tahvil
faizinde görülen 4 baz puanlık hızlı yükselişle 1.83%
seviyesi test edildi. Bu hafta utilities ve telekom sektörleri
sırasıyla +0.9% ve +1.0% değer kazandı.Teknoloji tarafında
(+0.2%), HP (HPQ 13.04, +0.84) kar rakamlarındaki artış ve
diğer çeyreklik kar rakamlarında analist beklentilerinin
üzerinde açıkladıkları guidance’ları ile +6.9% yükseldi.
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Alibaba (BABA 78.35, +2.76), önceki gün sermaye

NASDAQ - Haziran Vade – 4493.25 - % 0.41

piyasalarına

aykırı

(Securities

hareket

Exchange

soruşturmanın

ardından

ettiği

gerekçesiyle

Commission)in
+3.7%

yükseldi.

SEC

başlattığı
Perakende

hisseleri; Costco (COST 149.71, +5.17), Dollar General (DG
88.01, +3.88) ve Dollar Tree (DLTR 88.37, +10.01)
şirketlerinin açıkladığı pozitif kar rakamları ile karışık bir
seyir halindeydi. Öte yandan, Signet Jewelers (SIG 97.00, 11.37) şirketi mağaza satış rakamlarında hayal kırıklığına
uğratması nedeniyle -10.5% değer kaybetti. Finansallar (0.6%), yatırımcıların banka ve aracı kurum kağıtlarında son
dönem karlarını realize etmesi nedeniyle geriledi. Citigroup
(C 46.11, -0.83) haftalıkta +2.7% yükselişte olmasına
rağmen; dün -1.8% düşüş kaydetti.
Her
DAX - Haziran Vade – 10277.0 - % 0.69

ne

kadar

yakın

zamanda

Fed’in

faiz

artırabileceğine verilen olasılık artıyor olsa da, Euro Bölgesi
ve diğer birçok gelişmiş ülkenin tahvil faizinden yüksek
getiri sağlaması ABD tahvillerine genel olarak ilginin canlı
kalmasını sağlıyor. Fed Başkanı Yellen’in akşam saatlerinde
yapacağı konuşma öncesinde bugün ABD verilerine odaklı
geçecek. ABD’de ilk çeyrek GSYH büyüme verisi ve Mayıs
ayı Michigan Üniversitesi Güven Endeksi açıklanacak.
Yellen’in

konuşmasında

faiz

artırımı

konusunda

verebileceği mesajlar merakla takip edilecek.
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Güncel Haberler

CAC40 - Haziran Vade – 4480.0 - % 0.72

Amerikan Hisse Senedine Endeksli Future piyasaları
, S&P 500’ün iki günlük yukarı rallisini durdurmasının
ardından ufak kazançlarla Perşembe gününü artıda
kapattı.Cuma günü akşamı FED Başkanı Janet Yellen’ın
Harvard’da konuşma yapması bekleniyor.
Valeant Pharma (NYSE: VRX), Japon şirketi Takeda
Pharmaceutical ve private-equity şirketi TPG tarafından
gelen ortaklık teklifini reddetti. Teklifin, şirketin yeni
CEO’su Joseph Papa’nın gelmesinden önce

şirkete

sunulduğu ve şu anda bunun şirket içinde yer alan
opsiyonlardan olmadığı belirtildi.
Ulta Salon (NASDAQ: ULTA) raporladığı 1.çeyrek
finansal raporlarında hisse başına kazanç olarak $1.45 ile
FTSE 100 - Haziran Vade – 6253.0 - % 0.03

piyasa beklentisinin $0.16 üstü bir değer bildirmiştir. Gelir
tarafında ise beklenti olan $1.03 milyara karşılık $1.07
milyar getiri açıklamıştır. Satışların da geçen döneme göre
%15.2 artış gösterdiği raporda belirtilen bir diğer bilgidir.
Palo Alto Networks (NYSE: PANW) şirketi,
3.çeyreğine ait olmak üzere hisse başına kazancı piyasa
beklentisini denk olarak $0.42 bildirimştir. Gelir kalemi ise
$345.8 milyon bildirilmiştir.
Oracle-Alphabet Google arasında uzun zamandır
devam eden davada; jüri Alphabet Google lehine karar
verdi. Android sisteme sahip akıllı telefonların işletim
sistemlerini

Oracle’ın

platformlarını

telif

hakkı

dışı

kullanarak faydalandığı iddaasına sahip Oracle şirketinin
iddaası reddedildi ve Alphabet Google şirketi davadan bir
zarar almadan dava tamamlanmış oldu.
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