Uluslararası Piyasalar
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Market Update – Piyasa Gündemi
ABD hisse senedi piyasaları, endekslerin yeni
yüksek seviyeler test etmesiyle haftanın son gününü artıda
sonlandırdı. Seansta yatırımcıların çeyreklik kâr rakamlarını
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World Markets – Uluslararası Piyasalar
Dow Jones - Eylül Vade – 18478.0 - % 0.21

değerlendirmesi boğa eğiliminin korunmasında yardımcı
oldu. Dolardaki güçlü görünüm, petrol tarafındaki zayıf
görünümün devam etmesi, teknoloji (+0.5%), isteğe bağlı
tüketici harcamaları (giyim, eğlence, dayanıklı mallar vb.)
(+0.5%) ve finans (+0.6%) sektörlerinin iyi performansları
seansın öne çıkan gelişmeleri arasında yer aldı. Nasdaq
Composite (+0.5%) endeksi S&P 500 (+0.5%) endeksine
paralel bir kapanış gerçekleştirirken, Dow Jones Industrial
Average (+0.3%) diğerlerinin gerisinde kaldı.
Cuma

günü

açıklanan

verileri

değerlendirdiğimizde,

İngiltere’de Temmuz ayı Üretim PMI (49.1; önceki 52.1) ve
Hizmetler PMI (47.4; önceki: 52.3) rakamlarının daralmaya
işaret etti. Euro-Bölgesi PMI rakamları (51.9; önceki: 52.8)
görece beklentiyi karşılasa da açıklanan rakamların Haziran
ayı

rakamlarının

altında

olduğu

görüldü.

S&P - Eylül Vade – 2167.25 % 0.41

S&P500

endeksinde seans başında geri çekilme yaşanmasına
rağmen, PMI rakamının beklentinin üzerinde açıklanması
ile endekste yükselişin devam ettiği gözlemlenmiştir.
Sektörel performansları incelediğimizde; finans(+0.6%),
telekom (+1.3%) ve materyal (+1.3%) sektörleri yükselişte
başı çekti. Finans sektörü (+0.6%) haftalık kazançlarını
+0.7% ye yükselterek endeksin (+0.6%)

üzerinde

performans sergiledi. Portföy yönetim şirketleri; Bank of
New York Mellon (BK 39.19, +0.59) şirket hisselerindeki
yükselişe paralel outperform etti. American Express (AXP
64.28, +0.85) hisseleri Visa (V 79.91, +1.12) hisselerindeki
yükselişe paralel artış kaydetti. Visa’nın $5 milyon
değerinde hisse geri alımı planladığını ve bunun yanında
çeyreklik dönem kârınında olumlu açıklanmasıyla
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NASDAQ - Eylül Vade – 4657.5 - % 0.39

beraber hissede pozitif hareketler görülmüştür. İsteğe bağlı
tüketici harcamaları (+0.5%) sektörü, Chipotle Mexican
Grill (CMG 442.48, +24.41)’deki yükselişe paralel artış
kaydetti. Panera Bread (PNRA 215.54, +5.59) ve Buffalo
Wild Wings (BWLD 140.77, +6.12) sırasıyla +2.7% ve +4.6%
değer kazandı. İki şirket de kâr rakamlarını Salı günü
açıklayacak. 21st Century Fox (FOXA 27.11, -0.07) hisseleri,
Fox News CEO’su Roger Ailes’ın görevinden istifa etmesi ile
düşüş gösterdi. Teknoloji

(+0.5%) tarafında; Microsoft

(MSFT 56.57, +0.77) ve Advanced Micro (AMD 5.84, +0.62)
şirketleri iyi performans gösterdi. Advanced Micro hisseleri
iyi gelen kar rakamları ve ileri dönem revizyonları ile
+11.9% değer kazandı. Skyworks (SWKS 64.81, -6.11) artan
stok korkuları nedeniyle underperform etti.
Bugün Euro Bölgesi’nde ise zayıflayan Alman sanayisi ve
DAX - Eylül Vade – 10136.5 - % -0.27

Brexit oylamasının, IFO endeksinde sert düşüşe yol açması
beklenebilir. Endeksin zayıf gelmesi halinde Euro/Dolar
paritesinde 1.0950 seviyesinin altı görülebilir. Haftalık
ajandaya baktığımızda ise; piyasa Fed ve BoJ faiz
toplantılarına odaklanacaktır. Her ne kadar Fed üyeleri faiz
artırımı için aceleci olmayacaklarının sinyalini verse de,
Brexit’e ilişkin ilk tepkiler geçtiği için bu haftaki Fed
açıklamasıyla da uyumlu şekilde bazı piyasa oyuncuları faiz
artırımı beklentilerini yeniden gündeme taşıyabilir.
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Güncel Haberler

CAC40 - Eylül Vade – 4378.5 - % 0.11
Amerikan

Hisse

Senedi

Endeksli

Futures

piyasalarında, Cuma günü zirveleri test etmeyecek şekilde
yükselen bir hareket gözlemlenmiştir. Hafta içi yapılacak
FED toplantısı ve FED faiz kararına kilitlenen yatırımcılar, bu
toplantıdan çıkacak karar sonrası sert hareketlere sebep
olacaktır.
Elon Musk’ın önderliğindeki iki şirket olan Tesla
Motors ve SolarCity Corp.’ın (NYSE: SCTO) birleşme
konusunda karara yakın oldukları belirtildi. Kesin sonuç
olmasa da şirketin en büyük hissedarlarından Elon Musk’ın
doğrultusunda

anlaşmaya

varılacağı

beklentiler

arasındadır.
Verizon
FTSE 100 - Eylül Vade – 6674.5 - % 0.28

(NYSE:

VZ)’un

Yahoo!

(NASDAQ:

YHOO)’nun web kanallarına dair satın alma teklifinde
bulunacağı piyasada bilinmektedir. Bunun yanında satın
alma ücretinin $4.8 milyar olması ve bu hafta içinde resmi
teklifin

iletilmesi

piyasadaki

diğer

beklentileri

oluşturmaktadır.
Petrol operasyonları yürüten şirket Baker Hughes
(NYSE: BHI), Amerika’daki sondaj kule sayısını 447’den
462’ye arttırdığını duyurmuştur. Petrol kulelerini 14,
serbest kuleleri 2 arttırmış olup, doğalgaza ait 1 kulesini
azalttığını duyurmuştur.
General Electric (NYSE: GE) şirketi dün 2.çeyrek
finansal raporlarını yayınlamıştır. Açıklanan raporda; hisse
başına kâr piyasa beklentisinden daha yüksek açıklanarak
$0.51, çeyreklik getiri ise $31.76 milyarlık beklentiye
karşılık $33.49 milyar olarak açıklanmıştır.
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