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Market Update – Piyasa Gündemi
ABD hisse senedi piyasaları hafta ortasını sakin
geçirdi,bununla birlikte S&P500 endeksi +0.3% artarak 3
gündür devam eden yükselişini sürdürdü. Materials
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World Markets – Uluslararası Piyasalar
Dow Jones - Haziran Vade – 17994.0 - % 0.34

(+0.7%) ve sanayi (+0.7%) sektörleri başta olmak üzere
S&P500 endeksi haftalıkta kazançlarını +1.0% artırdı.

Dünkü seansın ilk yarım saatlik diliminde; S&P500
endeksi gün içi en yüksek seviyelerine doğru ilerlerken,
yükseliş kalıcı olamadı ve geri çekilme gördük. Seansın
başlangıcında; consumer discretionary (+0.1%), finans
(+0.2%) ve teknoloji (+0.4%)

sektörlerindeki zayıf

görünüm, geri çekilmeyi pekiştirdi. Buna rağmen; sanayi
(+0.7%) ve sağlık (+0.5%) sektörlerindeki güçlü görünüm
sayesinde endeks güçlü durmayı başardı. Alphabet
(GOOGL 742.93, +11.84) şirket hisselerindeki yükseliş ile
teknoloji sektörü seans başındaki zayıf görünümünü
kırabildi.

Birkaç

analistin

hisse

ile

ilgili

olumlu

S&P - Haziran Vade – 2118.25 % 0.37

değerlendirmeleri ile şirket hisseleri +1.6% yükseldi.
Teknoloji hisseleri arasında zayıf performans sergileyenler
göze çarptı. Bunlardan biri; Inotera şirketini alacağını
duyuran ancak satın almanın belirlenen süreçten daha
uzun bir zamanda gerçekleşeceğini duyuran Micron (MU
12.58, -0.42) şirketiydi, açıklamayla beraber Micron, -3.2%
değer kaybetti. Enerji sektörü (-0.2%), $51.23/bbl seviyesi
ile +1.7% yükselen petrole rağmen, güçlü görünümünü
koruyamadı.

Nijerya’daki

sabotajların

petrol

arzını

azaltması ve Çin’in petrol ithalatındaki artış, Brent
petrolün dün $52.5 seviyesinin üzerine çıkmasına yol açtı.
EIA, ABD’de ham petrol stoklarının arka arkaya üçüncü
haftadır gerilediğini, ancak gaz stoklarının yükseldiğini
açıkladı.
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Kurşunsuz benzin stoklarının beklentinin aksine 1.01

NASDAQ - Haziran Vade – 4518.75 - % 0.09

milyon varil artış göstermesine rağmen, WTI cinsi petrol
yükselmeye devam etti. Petrol stokları ise 3.226 milyon
varil geriledi. (beklenti: 2.700 ile 3.400 milyon varil
arasındaydı) Dünkü zayıf performansa rağmen, enerji
hisseleri haftalıkta +4.0% yükselişle diğer sektörlerden
olumlu performans gösterdi.

Altın (+1.2%, $1262.20/ozt) ve gümüş (+3.7%,
$17.00/ozt), dolar endeksindeki (93.61) 4 günlük düşüşle,
ralliye devam etti.

Fed faiz artırımının yakın dönemde olmayacağı
düşüncesiyle USD değer kaybetmeyi sürdürürken, ECB’nin
tahvil alım programı kapsamında şirket tahvilleri almaya
DAX - Haziran Vade – 10205.00 - % -0.81

başlamasının da verdiği destekle EURUSD paritesi dün 1.14
seviyesinin üzerine çıktı.

Bugün ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvuruları
açıklanacak.
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Güncel Haberler

CAC40 - Haziran Vade – 4444.0 - % -0.62

Amerika Hisse Senedi Endeksli Future piyasaları
günü hafif yukarıda kapadı. S&P 500 günü 11 ayın en
yükseğinde tamamlamış, petrol fiyatları 3.gününde de
artışına devam etti.
Restoration Hardware (NYSE: RH), Çarşamba
gününde finansal raporlarını piyasaya duyurdu. Açıklanan
rakamlara göre; hisse başına kazanç olarak piyasa
beklentisinden $0.10 daha düşük bir rakam açıklayarak
($0.05), gelir kaleminde ise çeyreklik getiri olarak $455.5
milyon açıklamıştır.
Amsurg (NASDAQ: AMSG) ve Envision Healthcare
(NASDAQ: EVHC) arasında birleşme görüşmeleri yapıldığı
bildirildi.
FTSE 100 - Haziran Vade – 6292.50 - % 0.39

Haftaya

birleşme

ile

ilgili

anlaşmanın

açıklanabileceği duyuruldu.
Kite Realty Group Trust

(NYSE: KRG) ve WP

Glimcher (NYSE: WPG) arasında birleşme görüşmelerinin
yapıldığı piyasaya duyuruldu.
Valeant (NYSE: VRX), şirketin Latin Amerika bölgesi
operasyonlarının satışının konu olduğu haberi piyasada
yatırımcıların

ilgisini

çekmektedir.

Bunun

yanında

Valeant’ın, Salix’in satışının yönetim kurulu olarak daha
ciddi ele alındığı belirtildi.
Lululemo Athletica (NASDAQ: LULU), açıkladığı
finansal raporlarında hisse başına kazancını $0.30, gelir
kalemini ise $495.5 milyon olarak açıklamıştır.
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