Uluslararası Piyasalar
Eren Akansel, Gedik Yatırım - Universal(Turkey)

Market Update – Piyasa Gündemi
ABD hisse senedi piyasaları, petroldeki geri çekilme
ile birlikte haftaya zayıf bir açılış yaptı. Yatırımcılar hafta
boyunca devam edecek önemli çeyreklik kar rakamları ve
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World Markets – Uluslararası Piyasalar
Dow Jones - Eylül Vade – 18423.0 - % -0.30

makroekonomik veriler öncesi temkinli hareket ediyor.
Dow Jones Industrial Average (-0.4%) endeksi; S&P 500 (0.3%) ve Nasdaq Composite (-0.1%) endekslerinin gerisinde
günü sonlandırdı.
Yarın açıklanacak Fed kararı ve Cuma sabahı
açıklanacak BoJ

kararları öncesi temkinli bir duruş

sergileyen piyasalar, hafta sonuna doğru ECB’nin stres testi
sonuçlarına

da

odaklanacaktır.

Bu

beklenen

makroekonomik gelişmeler öncesi, dünkü seansta Avrupa
borsaları karışık bir görüntü çizdi. ABD endeksleri
petroldeki kayıplarla birlikte

bir miktar geri çekildi.

$43.30/bbl fiyat seviyesinden gerileyen emtia; seans içinde
$42.98/bbl seviyesini test etti. S&P 500 (-0.5%) endeksi
2163/2165 seviyesinden destek buldu.
Sektörel

performansları

S&P - Eylül Vade – 2162.25 % -0.23

değerlendirdiğimizde,

enerji (-2.0%), sanayi (-0.6%), and telekom (-0.4%)
sektörleri en kötü performansı gösteren sektörlerdi. Dow
Jones Transportation Average (-0.9%) endeksi son
dönemde havayolu şirketlerindeki baskı nedeniyle görece
zayıf performans sergiledi. U.S. Global Jets ETF (JETS 22.42,
-0.21),borsa yatırım fonunda JetBlue Airways (JBLU 17.28, 0.30)

bugün açıklanacak kar rakamı öncesi düşüş

kaydetmesi nedeniyle -0.9% geri çekilme yaşandı. Kansas
City Southern (KSU 96.41, -1.43) ve Canadian Pacific (CP
146.91, -2.25) şirketlerindeki negatif hava da demiryolu
şirketlerinde

etkili

oldu.

Sanayi

sektörüne

(-0.6%)

baktığımızda; Roper (ROP 163.33, -9.98) kar beklentilerini
karşılayamaması ve yıl boyunca beklentilerini aşağı yönlü
revize etmesi nedeniyle -5.8% değer kaybetti.
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NASDAQ - Eylül Vade – 4653.5 - % -0.09

General Electric (GE 31.64, -0.42) kar rakamı sonrası kayıp
yaşamaya devam etti, şirket hisseleri -2.9% düştü. Sağlık (0.1%) sektöründe, iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB
282.26, +1.36) aylık kazancını +9.7% ye çıkarırken, Gilead
Sciences (GILD 88.55, +2.00) kar rakamı öncesi görece iyi
performans sergiledi. Buna karşın; sağlık bakım hizmeti
veren Aetna (AET 117.84, -2.62) ve Cigna (CI 140.21, -5.79)
şirketleri, sırasıyla -2.2% ve -4.0% değer kaybetti. Teknoloji
sektöründe (-0.2%), Yahoo! (YHOO 38.32, -1.06) şirketinin,
bir kısım faaliyetlerini Verizon (VZ 55.87, -0.23) şirketi’ne
$4.83 milyara satmasının ardından-2.7% düşüş yaşadı.
Apple (AAPL 97.34, -1.32) şirketi ise; BGC Financial
tarafından

analist

tavsiyesinin

“Tut”dan

“Sat”

a

çekilmesinin ardından düşüş yaşadı.
Yarın
DAX - Eylül Vade – 10177.5 - % 0.41

sonuçlanacak

Fed

toplantısında

faiz

değişikliği beklenmiyor, ancak Brexit’e ilişkin ilk tepkiler
geride kaldı; Yarınki açıklamada ekonominin güçlenmekte
olduğuna dair olası ifadeler, piyasada bu yıl içinde faiz
artırımı

gelebileceğine

yönelik

bazı

beklentileri

destekleyebilir. EURUSD paritesinin bugün ağırlıklı olarak
1.0970-1.1035 aralığında hareket etmesini bekliyoruz. Her
ne kadar piyasada Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) Cuma
günkü toplantısında ek parasal genişlemeye gideceği
beklentisi ağırlıklı olsa da, USDJPY paritesinin 106
seviyesinden 104’lere doğru gerilemesi mali desteğin ne
kadar etkili olabileceği konusunda belirsizlik yaratıyor.
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Güncel Haberler

CAC40 - Eylül Vade – 4385.0 - % 0.15
Amerikan

Hisse

Senedi

Endeksli

Futures

piyasalarında, Pazartesi günü FOMC öncesi ve kâr
açıklamalarının devam etmesiyle beraber hafif bir düşüş
yaşanmıştır.
BGC Partners analisti, Colin Gillis, Apple hissesi
hakkında olumsuz görüş bildirdi ve tavsiyesini “Sat”
pozisyonuna çekti. “Sat” pozisyonu ardından hedef fiyat
olarakta göstediği seviyeyi $85.00 olarak belirtmiştir. Bu
düşüşün sebebini ise genel olarak şirketin gelir üretmek
için farklı kanallar kuramamış olmasına bağlamaktadır.
Marcato Capital Buffalo Wild Wings (NASDAQ:
BWLD) şirketinde gerekli evrakların hazırlanmasından(13D)
sonra 950 bin adet (şirketin %5.1 değerinde) hissesini daha
FTSE 100 - Eylül Vade – 6654.0 - % -0.29

halka arz ettiğini duyurdu.
Gilead Sciences (NASDAQ: GILD) şirketi dün
2.çeyrek finansal raporlarını yayınlamıştır. Açıklanan
raporda; hisse başına kâr piyasa beklentisinden daha
yüksek açıklanarak $3.08, çeyreklik getiri ise $7.79 milyarlık
beklentiye karşılık $7.78 milyar olarak açıklanmıştır.
Bu senenin en büyük anlaşması ve satın alması
olarak görülen Microsoft’un LinkedIn’i bünyesine katma
haberinden sonra Microsoft (NASDAQ: MSFT) şirketinin
hisse başına $196 nakit para ödeyeceğini duyurmuştu. Bu
olayın ardından dün çıkan habere göre; salesforce.com
(NYSE: CRM) şirketinin kurucu başkanlarından Reid Garret
Hoffman ve CEO pozisyonunda yer alan Jeff Wainer’la
iletişime geçtiği ve daha fazla ücret ödeme ve satın alma
konusunda istekli olduklarını belirttiği ortaya çıkmıştır.
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