
  

 

(Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum, istatistiki şekil ve bilgiler hazırlandığı tarih itibari ile mevcut piyasa koşulları ve güvenirliğine inanılan 
kaynaklardan elde edilerek derlenmiş olup yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile 
hazırlanmıştır. Sunulan bilgilerin doğruluğu ve bunların yatırım kararlarına uygunluğu tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına 
yönelik olarak verilmemekte olup alım satım kararını destekleyebilecek yeterli bilgiler burada bulunmayabilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede 
bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz 
ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu 
nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, yorum ve bilgilerin kullanılmasından doğacak her 
türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı A1 Capital Yatırım 
Menkul Değerler A.Ş. ile bağlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz.) 

 

Piyasa Gündemi 

 ABD Hisse Senedi Piyasası Çarşamba gününe 

karışık bir seyir ile başlamış olsa da büyük 

şirketlerin finansal raporlarını beklentilerin 

altında açıklamasıyla satış baskısı altında 

kalmıştır. 

 Dow Jones Sanayi Endeksi 0.22% oranında 

değer kaybederek 26597.05 puana gerilerken, 

S&P 500 Endeksi 0.22% düşüşle 2927.25 

puandan günü tamamlamıştır. Nasdaq 

Teknoloji Endeksinin kayıp oranı ise 0.23% 

(8102.02) olarak gerçekleşmiştir.  

 Majör Endeksler kapsamında işlem gören 11 

öncü sektörden 3 Sektör günü kazançlarla 

tamamlarken Enerji Sektörü -1.85% oranında 

gerileyerek günün en çok değer kaybeden 

sektörü olmuştur.   

 Avrupa Merkez Bankasının araştırma 

bölümünün yapmış olduğu değerlendirmeye 

göre ABD ve tüm ticari ortaklarının gümrük 

tarifelerini artırmaları halinde, global güvende 

azalma AB’nin ABD dışındaki ülkelere ihracı 

üzerinde artışı engelleyecek ve Euro Bölgesinde 

genel olarak ekonomik aktivitede ılımlı bir 

düşüş kaydedecektir. 

Uluslararası Piyasalar 

Dow Jones – Haziran  Vade – 26541.0 - % -0.36 

 

S&P – Haziran Vade – 2930.7- % -0.25 
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NASDAQ – Haziran  Vade – 7847.7 - % 0.12 

 

DAX – Haziran  Vade – 12324.0 - % 0.45 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Avrupa Borsalarında gösterge endeks Stoxx 

Europe 600 0.09%, Fransa’da CAC 40 endeksi 

0.28% İngiltere’de FTSE 100 Endeksi 0.68% 

oranında değer kaybederken Almanya’da DAX 

30 Endeksinin 0.63% değer kazanarak diğer 

endekslerden ayrışmıştır. 

 Majör para birimleri karşısında Dolar Endeksi 

0.4% oranında yükselerek 98.06 seviyesinde 

olduğu kaydedilmiştir. 

 ABD 10 Yıllık Hazine Tahvil Faizleri 5 baz puan 

gerileyerek 2,52% seviyesinde, 2 Yıllık Hazine 

Tahvil Faizleri ise 4 baz puan gerileyerek  2,31% 

seviyesinde olduğu kaydedilmiştir. 

 WTI tipi ham petrol fiyatları -0.8% oranında 

değer kaybederk varil başına $65.83’dan 

fiyatlanmıştır.  

Yıl başından bu yana Endekslerin performansı; 

 Nasdaq Bileşik Endeksi: +22.1% 

 S&P 500 Endeksi: +16.8% 

 Dow Jones Sanayi Endeksi: +14.0% 

 Russell 2000 Endeksi: +17.8% 
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CAC40 – Haziran Vade – 5454.0 % -0.28 

 

FTSE 100 – Haziran  Vade –7414.0 - % -0.70 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şirket Haberleri 

          Amerikan Hisse Senedi Endeksli Futures piyasaları 

Çarşamba gününde açıklanan finansal raporların etkisiyle 

değer kaybetmiştir.   

     Tesla (NASDAQ: TSLA) şirketi birinci döneme ait 

açıklamış olduğu finansal raporlarında hisse başına 

kazanç rakamlarını beklentilerin $2.21 altında ($2.90) 

-  döneme ait gelirini ise $4.54 milyar olarak 

gerçekleştiğini açıklamıştır.  

    Facebook (NYSE: LMT) şirketi birinci döneme ait 

açıklamış olduğu finansal raporlarında hisse başına 

kazanç rakamlarını $0.85 -  döneme ait gelirini ise 

$15.08 milyar olarak gerçekleştiğini açıklamıştır. 

   Microsoft (NASDAQ: MSFT) şirketi üçüncü döneme 

ait açıklamış olduğu finansal raporlarında hisse 

başına kazanç rakamlarını beklentilerin $0.14 

üzerinde $1.14 -  döneme ait gelirini ise $30.6 milyar 

olarak gerçekleştiğini açıklamıştır. 

     Boeing (NYSE: BA) şirketi birinci döneme ait 

açıklamış olduğu finansal raporlarında hisse başına 

kazanç rakamlarını beklentilerin $0.17 altında $3.16 -  

döneme ait gelirini ise $22.9 milyar olarak 

gerçekleştiğini açıklamıştır. 

     Caterpillar (NYSE: CAT) şirketi birinci döneme ait 

açıklamış olduğu finansal raporlarında hisse başına 

kazanç rakamlarını beklentilerin $0.39 üzerinde $3.25 

-  döneme ait gelirini ise $13.5 milyar olarak 

gerçekleştiğini açıklamıştır. 
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Sektör Performansları 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Materials; -
0.56% 

Financials; -0.14% 

Industrials; -0.31% 

Utilities; 0.55% 

Energy; -1.85% Consumer 
Discretionary; -

0.03% 

Information 
Technology; -0.01% 

Communication 
Services; -0.75% 

Consumer Staples; 
0.09% 

Health Care; -0.14% 

Real Estate; 
0.77% 
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 Artanlar 

 

 

Dow Jones  Ticker Son Fiyat En Yüksek En Düşük Değişim Değişim % 

Walt Disney  WD $135.10 $135.75 $132.72 $1.74 1.30% 

McDonald's MDC $197.60 $198.26 $195.34 $2.37 1.21% 

Nike NKE $88.39 $88.82 $87.43 $0.96 1.10% 

       
S&P 500 Ticker Son Fiyat En Yüksek En Düşük Değişim Değişim % 

Anadarko Petrolerum APC $71.40 $72.00 $70.77 $7.41 $11.58 

TE  Connectivity TEL $95.83 $96.78 $91.88 $6.02 6.70% 

Pacitic Gas&Electric PCG $22.93 $23.45 $22.05 $1.40 6.50% 

  
  

    
NASDAQ Ticker Son Fiyat En Yüksek En Düşük Değişim Değişim % 

eBay EBAY $38.52 $38.75 $37.56 $1.85 $5.05 

Analog Devices ADI $117.29 $118.54 $114.15 $3.18 2.79% 

Hasbro HAS $100.65 $102.87 $99.03 $12.54 $14.23 

       
DAX Ticker Son Fiyat En Yüksek En Düşük Değişim Değişim % 

SAP SAPG $114.10 $116.25 $101.97 $12.26 12.04% 

Wirecard AG WDIG $123.50 $124.10 $110.20 $3.40 2.83% 

Vonovia VNAn $45.27 $45.34 $44.25 $0.62 1.39% 

       
CAC 40 Ticker Son Fiyat En Yüksek En Düşük Değişim Değişim % 

STMicro STM $16.84 $16.84 $15.93 $0.82 5.12% 

Dassault Systemes DAST $142.25 $142.90 $136.85 $5.75 4.21% 

WFD Uniball Rodamco URW $155.50 $155.80 $150.85 $4.65 3.08% 
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 Azalanlar 
  

Dow Jones  Ticker Son Fiyat En Yüksek En Düşük Değişim Değişim % 

Chevron CVX $118.28 $121.43 $118.09 -$3.74 -3.07% 

Caterpillar CAT $137.73 $140.30 $136.56 -$4.30 -3.03% 

Dow DOW 55.98 $57.89 $55.87 -$1.66 -$2.88 

       
S&P 500 Ticker Son Fiyat En Yüksek En Düşük Değişim Değişim % 

Robert Hall RHI $63.00 $63.85 $31.70 -$5.79 -$8.42 

Natonal Oilwell Varco NOV 26.49 27.88 $26.47 -$1.41 -$5.05 

Avery Denisson AVY 110.8 $113.14 $110.35 -$5.20 -$4.48 

       
NASDAQ Ticker Son Fiyat En Yüksek En Düşük Değişim Değişim % 

Sirius XM SIRI $5.71 $6.12 $5.63 -$0.44 -$7.15 

NetApp NTAP  73.5 76.85 $73.06 -$3.14 -$4.10 

MarcardoLibre MELI 486.01 $504.95 $475.14 -$13.99 -$2.80 

       
DAX Ticker Son Fiyat En Yüksek En Düşük Değişim Değişim % 

Bayer  BAYGn $60.20 $63.98 $60.05 -$1.80 -2.90% 

E.ON EONGn $9.60 $9.64 $9.48 -$0.21 -2.21% 

Covestro 1COV $51.22 $51.16 $50.64 -$1.02 -1.95% 

       
CAC 40 Ticker Son Fiyat En Yüksek En Düşük Değişim Değişim % 

Renault RENA $60.50 $61.28 $59.28 -$2.23 -3.55% 

Socgen SOGN $28.28 $28.79 $28.10 -$0.74 -2.55% 

Total TOTF $50.04 $51.19 $49.96 -$1.18 -2.30% 
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