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Cuma günü dart bir bantta hareket eden S&P500
endeksi, günü +0.4% yükselişle kapattı. Yatırımcılar Fed
Başkanı

Yellen’ın

finans(+0.7%),

açıklamalarına

teknoloji

(+0.6%),

odaklanırken,

sağlık(+0.5%)

consumer discretionary (+0.5%) sektörlerindeki
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World Markets – Uluslararası Piyasalar
Dow Jones - Haziran Vade – 17851.0 - % 0.18

ve

görece

yükseliş dikkat çekiciydi. Nasdaq Composite (+0.7%)
endeksi, günü S&P500 (+0.4%) ve Dow Jones Industrial
Average (+0.3%) endekslerinin üzerinde sonlandırdı. Janet
Yellen’ın konuşması öncesi yatırımcıların bekle ve gör
stratejisiyle, global piyasalar yatay seyir etti. Yellen,
ekonominin toparlanmaya ve istihdamın da artmaya
devam etmesi durumunda önümüzdeki aylarda faiz
artırımlarının

uygun

olabileceğini

belirtti. Böylelikle

Haziran ya da Temmuz ayında bir faiz artırımı olabileceği
yönündeki piyasada artmaya başlayan beklentiler destek
buldu.
S&P - Haziran Vade – 2097.5 % 0.36
Sektörel

performansları

değerlendirdiğimizde;

finans(+0.7%), teknoloji (+0.6%), telekom (+0.6%), sağlık
(+0.5%) ve consumer discretionary (+0.5%) sektörleri
yükselişte başı çektiğini gördük. Enerji (+0.1%) ve
materials (UNCH) sektörleri ise yataya yakın bir kapanış
gerçekleştirdi.

Yellen’ın

açıklamalarının

ardından

finansallar faiz artırımının önümüzdeki aylarda gelebileceği
beklentisiyle outperform etti. . Endeks haftalık +2.3%
yükselirken, finansallar +2.6% yükseliş kaydetti. Telekom
tarafında (+0.6%), Verizon (VZ 50.62, +0.46), yönetimin;
grevdeki işçilerle bir anlaşmaya vardığı haberinin ardından
toparlandı. CWA ve IBEW birliği üyeleri anlaşmayı
onaylayıp

onaylamayacaklarını

oylacaklar.

Teknoloji

sektöründe (+0.6%), Yahoo! (YHOO 37.82, +1.06) web
portalı için potansiyel alımların olduğu spekülasyonlarıyla
Gedik Universal Günlük Bülten - 30 Mayıs 2016

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.I www.gedikuniversal.com I+90 212 264 44 95 (fx)

|

Eren Akansel, Gedik Yatırım - Universal(Turkey)
eakansel@gedik.com

|

T: +90 212 268 32 28

+2.9% yükseldi. Alphabet (GOOG 732.66, +8.54) Oracle

NASDAQ - Haziran Vade – 4511.50 - % 0.41

(ORCL 40.07, +0.12) ile devam eden lisans anlaşmazlığında
Alphabet’in lehine karar alınmasının ardından yükseliş
kaydetti. Perakende hisseleri; iyi açıklanan Ulta Salon
(ULTA 233.15, +19.46) ve Big Lots (BIG 50.95, +6.29) şirket
kar rakamları ile arttı.

ABD’de Cuma günü yayımlanan 1. çeyrek GSYH
büyüme verisi 0.5%’ten 0.8%’e revize edildi (ortalama
beklenti

0.9%’du).

Çekirdek

kişisel

tüketim

harcamalarındaki (PCE) artış ise 2.1% ile beklentiye paralel
geldi. Mayıs ayı Michigan Üniversitesi Güven Endeksi ise
94.7 ile 95.4 olan ortalama beklentinin altında kaldı.
Büyüme verisi sonrasında değer kazanan USD, Fed Başkanı
Yellen’in önümüzdeki aylarda faiz artırımı olabileceği
DAX - Haziran Vade – 10272.0 - % -0.05

açıklamasının ardından kazanımlarını artırdı. Bu sabah
erken saatlerde Seul’de konuşan St. Louis Fed Başkanı
Bullard da, küresel piyasaların Fed’in yaz aylarında faiz
artırmasına hazır göründüğünü söyledi.

Memorial Day nedeniyle bugün ABD’de tahvil ve
hisse senedi piyasaları tatil.Avrupa tarafında; Euro Bölgesi
Ekonomi Güven Endeksi takip edilebilir.
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Güncel Haberler

CAC40 - Haziran Vade – 4485.5 - % 0.12

Amerikan Hisse Senedi Endeksine Bağlı Future
borsalarında piyasa, Cuma günü FED başkanı Janet
Yellen’ın konuşmasına karşı tedbirli davranmış ve Dow
Jones Cuma gününü % 0.18 yukarıda kapamıştır.
Marketo (NASDAQ: MKTO) şirketi özel sermaye
şirketi(Private Equity Firm) olan Vista Equity Partners
tarafından operasyonlarının ve finansal kanalının kontrol
edilmesi toplantısından sonra gün ortasında hisselerinin
değer kazadığı görüldü. Bunun yanında bir rapor yayınlayan
şirket, Morgan Stanley’nin de stratejik aletrnatif yatırımlar
bulunması konusunda geçici süreli anlaşıldığı, bu anlaşma
içinde şirket satışının da bulunduğu raporlarda belirtildi.
Vista
FTSE 100 - Haziran Vade – 6251.0 - % -0.03

Equity

Partners

şirketinin

Microsoft

(NASDAQ: MSFT) şirketi ile Marketo şirketinin satın
alınması

hakkında

görüştüğü

fakat

net

bir

satış

anlaşmasının henüz söz konusu olmadığı belirtildi.
Thermo Fisher (NYSE: TMO) ve FEI (NASDAQ:
FEIC) şirketinin ortak bildirisinde yapılan açıklmaya göre
Thermo Fisher şirketinin FEI’nin hisselerini hisse başına
$107.50 nakit ödeme yaparak satın alınmasına varıldığı
belirtildi. Belirtilen anlaşma yaklaşık olarak $4.2 milyar
değerinde olacaktır.
Relypsa (NASDAQ: RLYP) hisse senedi değerinin
Cuma günü piyasa öncesi işlemlerde rakip şirketin sahip
olduğu, üretimini ve satışını gerçekleştirdiği bir ilaç için
Amerikan Gıda ve İlaç Kurumu’ndan soruşturma açılması
haberinden sonra %39 yükseldiği gözlenmiştir.
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