Uluslararası Piyasalar
Market Update – Piyasa Gündemi
Fed Başkanı Janet Yellen’ın ekonomik görünüm ve
para politikası ile ilgili yorumlarını değerlendirdikleri
haftanın ilk gününde endeksler
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World Markets – Uluslararası Piyasalar
Dow Jones - Haziran Vade – 17913.0 - % 0.64

sonlandırdı. Petrol tarafından gelen destek; dolardaki ılımlı
hava, güvenli liman varlıklarındaki durgun görünüm,
sanayi

(+0.8%)

ve

finans(+0.6%)

sektörlerindeki

toparlanma günün öne çıkan gelişmeleri arasında yer aldı.
S&P500 endeksi (+0.5%), bu yılın en yüksek seviyesi olan
2111.05 direncinin üzerinde kapatamasa da Yellen’ın
konuşmalarının ardından yeni yüksek seviyeyi (2113.36)
test etmeyi başardı.
Yellen, ABD ekonomisinin ekonomik görünümüyle
ilgili pozitif kaldığını belirtirken, sadece tek bir aylık
istihdam raporuna gereğinden fazla önem atfedilmemesi
hususunda uyarıda bulundu. “Gelecek aylarda” olası bir
faiz artışı söyleminin yer almadığı konuşmada; kademeli

S&P - Haziran Vade – 2108.00 % 0.48

faiz artışının uygun olduğu ifade edildi.
Petrol fiyatındaki artışın ve hisse senetlerindeki
yükselişin risk iştahını artırmasının etkisiyle konuşma
öncesi yükseliş görülen ABD tahvil faizlerinde konuşmanın
ardından düşüş görülse de, kapanış Cuma gününün
üzerinde gerçekleşti. Yellen’in açıklamaları, Cuma günü
beklentinin altında gelen tarım dışı istihdam verisi
sonrasında daha fazla baskı altında kalan USD’nin
kayıplarını geri almasını sağlamadı. EURUSD paritesi günü
1.1350 ile Cuma günkü kapanışına paralel tamamladı.
Sektör performanslarına göz attığımızda; energy
(+2.0%) ve materials (+0.9%) hisseleri yükselişte başı çekti.
Sanayi (+0.8%), finans (+0.6%) ve sağlık (+0.6%) sektörleri
görece iyi performans sergileyen diğer sektörler arasında
yer aldı. Günü eksi kapatan tek sektörler; countercyclical
utilities (-0.2%) ve telekom (UNCH) sektörleri oldu.
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Enerji (+2.0%) sektörü petroldeki +2.1% lik yükselişle

NASDAQ - Haziran Vade – 4525.0 - % 0.34

birlikte görece iyi performans sergiledi. ($49.73/bbl,
+$1.04). Enerji hisseleri; Nijerya tarafındaki arz endişeleri
ve

dolardaki

ılımlı

havanın

etkisinden

yararlandı.

ConocoPhillips (COP 42.52, +1.34) ve Anadarko Petroleum
(APC 53.28, +1.89) sırasıyla +3.0% ve +3.7 % değer kazandı.
Sanayi sektörü (0.8%), havacılık ve uzay sanayi hisseleri;
Boeing (BA 131.22, +3.84) şirketindeki yükselişe paralel
değer kazandı. Delta Air Lines (DAL 41.21, -0.36) ve CSX
(CSX 26.43, -0.21) Dow Jones Transportation Average
(+0.6%) endeksinde en kötü performans sergileyen hisseler
arasında yer aldı. Finans sektörü (+0.6%) Cuma günkü
kayıplarının +1.4% ünü silerek günü yükselişle sonlandırdı.
Banka ve portföy yönetimi şirketleri, sigorta şirketleri
DAX - Haziran Vade – 10090.50 - % 0.42

yükselişte başı çekti. Gayrımenkul yatırım ortaklıkları ise;
Equity Residential (EQR 63.38, -1.59) ve Welltower (HCN
69.93, -1.39) şirketlerinin -2.0% değer kaybetmesiyle
underperform etti. Consumer discretionary sektöründe
(+0.2%), Home Depot (HD 128.93, -2.81) hisse senedi
ağırlıklı ortalama fiyatının en düşüğünde günü sonlandırdı.
iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB 286.49, +4.72)
borsa yatırım fonu +1.5% değer kazanarak bioteknoloji
hisselerine destek verdi.
Bugün yurt dışında öğle saatinde Euro Bölgesi’nde
yayımlanacak ilk çeyrek GSYH büyüme verileri dışında
önemli bir veri bulunmuyor.
23 Haziran’daki Brexit referandumu öncesinde
basına yansıyan anket sonuçları karışık gelirken, gözler bu
akşam Cameron (AB’de kalma taraftarı) ve Farage (AB’den
çıkma taraftarı) arasındaki TV tartışmasına çevrildi.
GBPUSD paritesinde 1.4430 desteği öne çıkıyor. Bugün
volatilite de artış olabilir.
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Güncel Haberler

CAC40 - Haziran Vade – 4419.0 - % 0.24
Amerika

Hisse

Senedi

Endeksli

Future

piyasalarında, Cuma günü gelen zayıf istihdam datasından
sonra dün akşam Yellen’ın konuşması sonucu günü artıda
kapadılalar.

S&P

500,

günü

7

ayın

zirvesinde

tamamlamıştır.
Yellen açıklamasında genel olarak; tek veriye
bağımlı kalınmaması gerektiği, dataların yeterli gelmesi
durumunda kademeli faiz artışının uygun olacağını
konuşmasında belirtmiştir. Özellikle enflasyon tarafında
hareketliliğin gözleneceğini, konut piyasasındaki durumu
dikkatle inceleyeceklerini de konuşmasına eklemiştir.
United Natural Foods (NASDAQ: UNFI), 3.çeyrek
finansal raporlarını açıkladı. Hisse başına kâr olarak piyasa
FTSE 100 - Haziran Vade – 6276.0 - % 1.30

beklentisine karşılık $0.10 daha yüksek bir rakam
açıklayarak $0.76, getiri kaleminde de $2.16 milyar gelir
beklentisine karşılık $2.13 milyar bildirmiştir.
Gıda dağıtım sektöründe operasyonlarına devam
eden Blue Apron şirketinin kapitalini arttırma amaçlı
bankalarla görüştüğü, seçeneklerden birininde halka arz
olduğu gelen haberler arasındadır. Danışmanlarla yapılan
görüşmede

şirketin

12

ay

içerisinde

halka

arzda

bulunabileceği veya farklı bir yol deneyeceği bildirildi.
Şirketin şu an için piyasa durumu $2 milyardır.
Gün içinde gelen şirket haberlerinde en çarpıcı
olanlardan birisi de; Ralph Lauren (NYSE: RL) şirketinin
%10 üzerinde çalışanı işten çıkardığıdır. Şirket CEO’su,
Stefan Larsson’ın, Salı günü şirketin yatırımcılar ile
buluşmasında bu konu hakkında açıklama yapacağı
bildirildi.
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