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Market Update – Piyasa Gündemi
ABD hisse senedi piyasaları; petroldeki ralli ve Fed
Başkanı Janet Yellen’dan gelen pozitif ekonomik görünüm
yorumlarına rağmen; hisselerin yüksek seviyelerinde
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World Markets – Uluslararası Piyasalar
Dow Jones - Haziran Vade – 17933.0 - % 0.11

tutunamasıyla yatay bir kapanış yaptı. Dow Jones
Transportation Average (+1.1%) ve PHLX Semiconductor
Index (+1.0%) endekslerinin S&P500 (+0.1%) endeksinden
pozitif ayrışması dikkat çekiciydi. Dow Jones Industrial
Average (+0.1%) endeksi S&P500 (+0.1%) endeksine
paralel bir kapanış yaparken, Nasdaq Composite (-0.1%)
endeksi görece zayıf kaldı.
Cuma günü hayal kırıklığı yaratan tarımdışı
istihdam verisine rağmen, Yellen’ın ekonomik görünümle
ilgili çizdiği iyimser hava sonrası, dünkü seansta hisseler
yükselişle açılış yaptı. Fed’in kademeli faiz artışını uygun
görmesi ile; 2016 yılı rekorunu tazeleyen S&P500 endeksi
2119.22 seviyesini test etse de, 2120/2122 direncini
kırmayı başaramadı. Dow Jones Industrial Average endeksi

S&P - Haziran Vade – 2110.50 % 0.12

ise 18,000 direncini zorladı. Öte yandan; Dünya Bankası,
dünya büyüme tahminini aşağı yönlü revize etti. Gelişmiş
ülkelerdeki durağan seyir, düşük emtia fiyatları, zayıf
global ticaret ve zayıflayan sermaye akımlarına vurgu
yapıldı. Küresel büyüme beklentileri 2016 için 2,9%’dan
2,4%’e, 2017 için 3,1%'den 2,8%’e ve 2018 için 3,1%’den
3%’e revize edildi. Ayrıca; Çin ihracatı Mayıs ayında da
zayıfladı. İhracat Mayıs’ta dolar bazında bir önceki yılın
aynı ayına 4,1% gerilerken, ithalattaki gerileme 0,4% ile
sınırlı kaldı.
ABD

endekslerinde

sektörel

performansları

değerlendirdiğimizde; energy (+2.1%) telekom (+1.5%) ve
sanayi (+0.4%) en iyi performansı sergileyen sektörler
oldu. Sağlık (-0.7%), finans (-0.3%) ve utilities (-0.3%) ise
en kötü performansı gösterdi. 2016 rallisini sürdüren
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NASDAQ - Haziran Vade – 4525.0 - % 0.23

petroldeki güçlü alımlar nedeniyle; enerji (+2.1%) hisseleri
kazançlarını artırdı. USD’daki değer kaybı, ABD ham petrol
stoklarındaki düşüş ve Nijerya petrol üretiminin saldırılar
sonrası petrolde yükseliş devam ediyor.WTI cinsi petrol
günü +1.3% yukarıda sonlandırdı. ($50.38/bbl; +$0.65).
Amerika

Petrol

Enstitüsü’nğn

bu

akşam

17:30’da

açıklayacağı haftalık petrol stokları versinde 3.50 milyon
varil azalma bekleniyor.
Havayolu şirketlerindeki yükseliş ile Dow Jones
Transportation Average (+1.1%) endeksi outperform etti.
U.S. Global Jets ETF (JETS 23.15, +0.52) borsa yatırım fonu
günü +2.3% yukarıda kapattı. Endeksin içinde yer alan Avis
Budget (CAR 34.26, +1.69) +5.2% yükselirken, demiryolu
grubunda yer alan CSX (CSX 26.47, -0.03) underperform
etti.
DAX - Haziran Vade – 10090.50 - % 0.95

Böylelikle Transportation Index (Ulaşım endeksi),

2016’da

kazançlarını

+4.6%

ya

çıkararak,

sanayi

sektöründeki +5.7% lik yıllık kazanca yaklaşmış oldu.
Consumer discretionary sektöründe (+0.4%), SPDR S&P
Retail ETF (XRT 42.95, +0.30) borsa yatırım fonu; Home
Depot (HD 129.92, +0.73) hisselerinin+0.6% yükselmesiyle,
+0.7% artı kapattı. Ev dekorasyonu perakendecisi, konut
hisselerindeki yükselişten de yaralandı. PulteGroup (PHM
19.37, +0.76), Elliot Management’ın şirketin 2.0% hissesini
satın aldığı haberiyle +4.1% değer kazandı. iShares Dow
Jones US Home Construction ETF (ITB 27.97, +0.45) borsa
yatırım fonu +1.6% yükseldi. Bioteknoloji kağıtları, sağlık (0.7%) sektörünü baskı altında bıraktı. The iShares Nasdaq
Biotechnology ETF (IBB 278.76, -7.31) borsa yatırım fonu 2.6% değer kaybetti. Biogen (BIIB 252.86, -36.98) ve
Valeant Pharmaceuticals (VRX 24.64, -4.21) hisseleri en
kötü performans gösteren hisseler arasında yer aldı.
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Güncel Haberler

CAC40 - Haziran Vade – 4419.0 - % 1.18

Amerika Hisse Senedi Endeksli Future piyasalarda,
bir gün önce FED başkanı Janet Yellen’ın ekonominin sağlığı
ile ilgili olumlu konuşmalarının ve yakın zamanda faiz
arttırımı konusunda güvercin ağırlıktaki konuşmalarının
rahatlığı yaşanmaya devam etti. CME Group’s tarafından
düzenlenen yatırımcı anketine göre; FED’in yapacağı faiz
artışı beklentisi, Haziran ayı için %3.8, Temmuz ayı %38,
Eylül ayı için ise %40 olarak görülmektedir.
S&P 500 Salı gününü, Yellen’ın yaptığı konuşma
sonrası 7 ayın en yüksek seviyelerinde kapamıştır. Petrol
fiyatları ise zayıf seyreden dolar endeksine ve Nijerya’da
meydana gelen saldrırılara karşılık 2016 yılındaki yükseliş
FTSE 100 - Haziran Vade – 6276.0 - % 0.13

trendine devam etti.
Valeant’s (NYSE: VRX), dünkü %11.4’lük sert
düşüşün ardından günü $24.64 seviyelerinde kapadı.
Düşüşün sebebi olarak beklentiden düşük açıklanan
çeyreklik kâr pozisyonu ve yıllık hedeflenen beklentilerin
aşağı yönlü revize edilmesi olarak yorumlandı.
Sarepta Therapeutics (NASDAQ: SRPT), Amerikan
Gıda ve İlaç Kurumu’nun şirketten kas atrofisi tedavisine ait
ekstra bilgi istemesi, ilacın onaylanabileceği yönündeki
beklentileri arttırarak hisse senedi değerini dün %37 yukarı
taşımıştır. SRPT dün piyasasayı $22 civarlarında kapamıştır.
Alexion (NASDAQ: ALXN) şirketi Soliris ürününün
çalışmalarının

şu

ana

kadarki

süreçte

başarıya

ulaşamamasının duyurlmasının ardından %11.5 düşüş ile
günü $137.16 seviyesinde kapamıştır.
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