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

Market Update – Piyasa Gündemi
Fed ve BoJ’dan gelen açıklamalar ve çeyreklik kar
rakamlarına çevrilen odak ile piyasalar Salı gününü yatay
sonlandırdı. Endekslerin büyük bir kısmı; petroldeki artış,
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World Markets – Uluslararası Piyasalar
Dow Jones - Eylül Vade – 18404.0 - % -0.10

teknoloji (+0.4%) ve sanayi (+0.7%) sektörlerindeki yükseliş
ile açılıştaki seviyelerinden yükselerek seansa başladı.
Nasdaq Composite (+0.2%) S&P 500 (UNCH) ve Dow Jones
Industrial Average (-0.1%) endekslerinin üzerinde günü
sonlandırdı. Petroldeki toparlanma ile endeksler güne
yüksek seviyelerden açılış yaptıysa da, petroldeki yükselişin
kısa sürmesine paralel –Çarşamba günü açıklanacak
haftalık petrol stokları öncesi temkinli duruştan dolayıendekslerin de geri çekilmesine neden oldu.

Sektörel performansa göz attığımızda; materials
(+0.7%) ve sanayi (+0.7%) sektörleri en iyi performansı
sergilerken, telekom (-1.5%), utilities (-0.9%), consumer
staples (-0.8%), ve sağlık (-0.2%) negatif tarafta yer alan

S&P - Eylül Vade – 2163.25 % 0.05

sektörlerdi. Sanayi sektörüne (+0.7%) baktığımızda; United
Technologies (UTX 107.89, +3.24) ve Caterpillar (CAT 82.75,
+4.06) outperform eden şirketler arasında yer aldı. United
Technologies

çeyreklik

karının

beklentinin

üzerinde

açıklanması ve 2016 yılı beklentilerini yukarı yönlü revize
etmesiyle +3.1% yükseldi. Öte yandan; çeyreklik karını
açıklayan diğer bir şirket 3M (MMM 177.66, -1.97) ise;
beklentinin altındaki karı ve satış rakamları ile geriledi.
JetBlue Airways (JBLU 18.67, +1.39) şirket hisseleri; kar
rakamını ardından artış gösterdi ve hava yolu kağıtlarının
yükselişine destek verdi. Linear Technology (LLTC 62.49,
+14.02), Analog Devices (ADI 62.87, +2.34)’ın şirketle
ilgilendiği spekülasyonlarınından ardından yükseldi. Texas
Instruments (TXN 71.42, +5.20) şirket hisseleri de açıklanan
karın ardından yükseliş kaydetti. Apple (AAPL 96.67, -0.67)
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NASDAQ - Eylül Vade – 4663.75 - % 0.22

seans

sonrası

aftermarket’ta

açıkladığı
+6.81%

kar
değer

rakamının

ardından

kazandı.

Consumer

discretionary sektöründe (-0.2%), McDonald's (MCD
121.71, -5.69) 2Ç mağaza büyüme oranının beklentinin
altında kalması ile satış baskısı altındaydı. Perakende
şirketleri Nordstrom (JWN 43.93, +1.19) daki yükselişe
paralel iyi performans sergiledi. Gilead Sciences (GILD
81.05, -7.50) in yıl boyunca satış beklentilerini aşağı
çekmesi ile bioteknoloji grubu sağlık sektörünün gerisinde
kaldı. Şirket -8.5% değer kaybetti. Anthem (ANTM 137.59, 2.39) bugün açıklanacak kar rakamı öncesi satıcılı bir seyir
izledi.

Japonya’nın 50 yıl vadeli tahvil ihracı düşündüğü ve
28 trilyon yen’i aşan -$265 milyar-bir teşvik paketi
DAX - Eylül Vade – 10246.5 - % 0.68

açıklamaya

hazırlandığı

seviyesinin

üzerine

yönündeki

çıkan

USDJPY

haberlerle

106.5

paritesi,

Maliye

Bakanlığı’nın böyle bir ihracı düşünmediğini belirtmesi
üzerine 105.6 seviyesine geriledi.

Bugün yurt dışındaki en önemli gündem maddesi;
Fed toplantı sonucu olacak. Bugünkü toplantısında Fed’den
faiz değişikliği beklenmiyor. Her ne kadar Fed üyeleri faiz
artırımı için aceleci olmayacaklarının sinyalini verse de,
Brexit’e ilişkin ilk tepkiler geçtiği ve ABD verileri olumlu
açıklanmaya devam ettiği için bugünkü Fed açıklamasıyla
da uyumlu şekilde faiz artırımı beklentileri yeniden
gündeme gelebilir.
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Güncel Haberler

CAC40 - Eylül Vade – 43893.0 - % 0.18
Amerikan

Hisse

Senedi

Endeksli

Futures

piyasalarında, Salı günü şirket kârları ile beraber ufak bir
canlanma gösterse de günü sakin kapatmıştır. Çarşamba
günü yapılacak FOMC toplantısından çıkacak faiz kararı
sonrası

piyasasının

hareketlenmesi

ve

yatırımcıların

pozisyon almaları beklenmektedir.
Apple (NASDAQ: AAPL) şirketi dün 3.çeyrek
finansal raporlarını yayınlamıştır. Açıklanan raporda; hisse
başına kâr piyasa beklentisinden $0.04 daha yüksek
açıklanarak $1.42, çeyreklik getiri ise $42.09 milyarlık
beklentiye karşılık $42.4 milyar olarak açıklanmıştır. Apple
şirketi 2016 yılı 4.çeyreği için ise gelir rakamanın $45.5 ile
$47.5 arasında olacağını öngörmüştür.
FTSE 100 - Eylül Vade – 6678.5 - % 0.37

Buffalo Wild Wings (NASDAQ: BWLD) şirketi dün
3.çeyrek finansal raporlarını yayınlamıştır. Açıklanan
raporda; hisse başına kâr piyasa beklentisinden $0.01 daha
yüksek açıklanarak $1.27, çeyreklik getiri ise $498.32
milyonluk

beklentiye

karşılık $490.2 milyon olarak

açıklanmıştır.
Analog Devices, Inc. (NASDAQ: ADI) ve Linear
Technology Corporation (NASDAQ: LLTC) arasında yapılan
satın alma görüşmelerinden sonra anlaşmaya varıldığı
duyuruldu. Anlaşma şartlarına göre; Analog Devices
şirketinin Linear Technology’a hisse başına $60 ödeme
yapması kararlaştırılmıştır. Ödemenin yaklaşık olarak $5
milyar olması beklenmektedir.
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