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S&P 500 - SPX Index
- Global piyasalarda risk iştahını olumsuz etkileyen Çin'de büyümenin yavaşlaması, FED'in
faiz arttırımı konusundaki belirsiz, kafa karıştıran yaklaşımı, Orta Doğu'da stabilitenin daha da
bozulması riski gibi faktörlerin yanında Amerika piyasalarında şirket karlarının resesyona girmiş

olabileceği kaygıları endekslerde sert satışlara yol açmıştı.
Ancak FED'in bu sene faiz arttırmayabileceği ihtimali, Çin kaygılarının azalması ve şirket
karlarının enerji sektörünü çıkardığımızda büyümeye devam etmesinin etkileri S&P 500
endeksini tekrar 200 günlük ortalamasının ve kritik 2040 direncinin üzerine atmasına yardım
etti. Mevsimsel olarak sene sonlarında gördüğümüz rally'nin beklentisi de bu olumlu havanın

korunmasına yardımcı olan başka bir faktör. Özellikle tüketici odaklı verilerin iyi gelmeye
devam etmesi ve tüketime yönelik şirket karlarının güçlü gelmesi, sene sonu tüketim
harcamalarının yine güçlü seyredebileceğine işaret ediyor.
Önümüzdeki dönemde endeksin 2040 seviyesi üzerinde kaldığı sürece yeni yüksek
seviyelere ulaşma olasılığının güçlü olduğunu ve geri çekilmelerin endekste sene sonuna
kadar alım fırsatı yaratacağını düşünüyoruz. 2140 yukarıdaki önemli direnç seviyesi iken, 2075

Altin - Spot
- Piyasalarda oluşan korkunun, spekülatif pozisyonlanmanın ve Çin Hindistan gibi
ülkelerdeki mevsimsel olarak güçlü seyreden sonbahar döneminin etkisiyle altında

$1,100'ın hemen altından, $1,200 seviyelerine doğru yukarı yönlü bir tepki hareketi
görmüştük. FED sonrası risk iştahının toparlanması ve yatırımcıların tekrar riskli
varlıklarda getiri arayışına gitmesi ile beraber altına olan spekülatif talep azaldı ve
değerli metal tekrar $1,120 seviyesine geri çekildi.
Grafikte de görüldüğü gibi giderek daralan bir üçgen içinde hareket eden ve bu
üçgenin alt bandına yaklaşan altında bu seviyeler oldukça kritik. $1,120

seviyelerinin tutması ile beraber tekrar $1,150 üzerinde bir atak görebiliriz. Bu
seviyelerden alınacak uzun pozisyonlar için $1,109 seviyesinin stop-loss olarak
kullanılabileceğini düşünüyoruz.

Tesla - NYSE:TSLA

Gun
- Dün üçüncü çeyrek sonuçlarını açıklayan Tesla'nın kar ve satış rakamları
beklenti altında kalmış olsa da; bu çeyrekte teslimatlarını geçtiğimiz
çeyrekte gerçekleşen 11,603 rakamına göre 5,500 ila 7,000 adet
arttıracağını açıklaması ve Model X SUV üretiminin ve siparişlerinin güçlü
devam ettiğini belirtmesi ile beraber hisse kapanış seansında %10'a yakın

yükseldi.
Hisse, yaz aylarında görmüş olduğu $286 seviyesinden %25 civarında
gerilemiş ve 2013 ortasından bu yana sıkıştığı bandın alt noktasına geri
çekilmiş durumda. $230 yukarıda önemli bir direnç seviyesi, bugün hızlı
yükselişle açılacak olan hissede bu seviyelerin aşılamaması durumda

hissede önümüzdeki günlerde bir miktar geri çekilmeler beklenebilir. Biz
$215-$220 seviyelerine doğru yaşanabilecek bu gerilemelerin alım fırsatı
yarattığını düşünüyoruz.

The Priceline Group Inc - NYSE:PCLN

Haftalik
- Petrol fiyatlarındaki düşüşten olumlu etkilenen global seyahat
endüstrisinde online websiteleri arasında Kayak.com, Priceline.com,
Booking.com gibi sitelerin sahibi olan Priceline'ın son dönemdeki güçlü
performansı dikkat çekiyor. Daha önceki haftalardaki yorumlarımızda olumlu

olarak bahsettiğimiz şirketin, haftalık grafiğinde önemli bir direnç noktasını
yukarı yönlşü kırdığı görülüyor. Bu noktada hissenin bir süre $1,400
civarında konsolide olması ve sonrasında yükselişine devam etmesi
beklenebilir.
Şirket her ne kadar 45 F/K, 31 fwd F/K oranı ile işlem görse de, beş

senede ortalama %22 büyüyen ve geçtiğimiz sene karını %25 büyütmeyi
başaran sektöründe dominant bir oyuncu için bu rasyoların çok pahalı
olmadığını ancak yatırımcıların $1,370-$1,400 bandına doğru bir geri
çekilme beklemelerinin daha cazip olacağını düşnüyoruz. Hissedeki olumlu

Micron - Nasdaq:MU Gun
- S&P 500'ün 18,85 F/K oranına karşılık, 7 F/K ve 11fwd F/K ile işlem gören Micron;
yarıiletkenler üzerine faaliyet gösteren, DRAM, SRAM, NAND gibi bellek ürünleri ve
diğer yarıiletken modülleri geliştiren ve satan ve alanında dünyanın en büyük

şirketlerinden bir tanesi.
Çip şirketlerinin hisseleri üzerindeki baskılar ve PC satışlarının gerilemeye devam
edeceğine yönelik endişelerin etkisi ile hızla gerileyen hisse , $15 seviyelerinde dip
yaptıktan sonra yukarı hareketine devam etme eğiliminde. $17,95 seviyesinden
geçen 100 günlük ortalamanın yukarı yönlü kırılması, teknoloji hisselerine yönelik

alım momentumunun devam etmesinin de etkisi ile hissede yükselişi arttıracaktır.
$18 üzerinde alınabilecek uzun pozisyonlar için $16,50 stop-loss seviyesi olarak
alınabilir.

Ambarella, Inc - NYSE:AMBA Gun
- Ambarella, Inc. yüksek çözünürlüklü kamera çipleri üreten ve ürünleri dijital
kameralar, mobil telefonlar, drone’lar, giyilebilir kameralar, güvenlik sistemleri
kameraları gibi bir çok alanda kullanılan; 2004 senesinde kurulmuş ve 2012 senesinde
halka açılmış bir yarı-iletken üreticisi. Her ne kadar şirket genellikle aksiyon kameraları
son derece popüler olmuş GoPro cihazlarının kamera çiplerini üretmesi ile bilinse de,

aslında yukarıda saydığımız gibi çok çeşitli kullanım amaçlarına hitap eden ürünleri
mevcut.

Son dönemde sektöre büyük diğer oyuncuların girebileceği kaygıları ve

GoPro hissesindeki değer kaybından olumsuz etkilenen hisse, üç ay içerisinde
yaklaşık %50 gerilemiş ve büyüme odaklı yatırımcılar için oldukça cazip seviyelere
gelmiş durumda. $50, hisse senedi için oldukça önemli destek seviyesi, Bu seviyenin

altına koyulacak stop-loss emirlerle hissede uzun pozisyon alınabileceğini
düşünüyoruz.

Petrol - CL1

Gun
Global arz fazlası, talep tarafındaki özellikle gelişmekte olan piyasalar kaynaklı
endişeler ve daha önemlisi petrol arzını geçtiğimiz 40 senede dengeleyen ve adeta
petrolün merkez bankası olarak işlev gösteren 'swing producer' Suudi Arabistan'ın
konvansiyonel olmayan üreticilere yönelik agresif tavrı ve fiyat savaşının etkisi petrol

fiyatlarında hissedilmeye devam ediyor. Son dönemde $40 - $50 bandına oturan ve
bu seviyelerde dip yapma eğiliminde olan emtiada, artık düşüş trendinin sonuna
yaklaşılmış olsa da, OPEC'in tavrı dolayısıyla toparlanmanın gecikiyor. Orta vade
düşünüldüğünde bu seviyelerin sürdürülebilir olmadığını, bütün büyük üreticiler için
sıkıntı yarattığını ve talepteki yavaşlama beklentilerinin fazlasıyla fiyatlandığını ve

fiyatların tekrar yükselerek $60 üzerine tırmanacağını düşünüyoruz. Kısa vadede
yukarı yönlü hareketin 200 günlük hareketli ortalamanın $50,60 seviyelerine doğru
devam edebileceğini düşünüyoruz.

Dogal Gaz - NG1
- Kuzey Amerika'da havaların ılıman seyretmesi, doğal gaz üretiminin artması ve
dolayısıyla envanterlerin şişmesi dolayısıyla arz/talep dengesi arz fazlalığı yönünde
bozulan doğal gazda, $2,50 kritik desteğinin kırılması ile sert geri çekilmeler takip
ettik. Son 15 senenin en düşük seviyelerine doğru gerileyen emtiada, kullanımın
hızla artacağı dönem öncesinde bu düşüşlerin fırsat yarattığını düşünüyoruz.

Teknik görünümün düzelmesi için tekrar $2,50 seviyelerinin yukarı yönlü geçilmesi
gerekiyor, dolayısıyla $2,50 üzerinde uzun pozisyonlar mantıklı olacaktır. Ancak
düşük kaldıraç kullanan ve daha orta vadeli düşünen veya spekülatif risk iştahı daha
yüksek olan yatırımcılar için $2,20 seviyeleri de cazip seviyeler. Kuzey Amerika'da
havaların soğumaya başlaması ile doğal gazda sert yukarı yönlü hareketler
yaşanabileceğini düşünüyoruz.

ÇEKİNCE:
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel
sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu rapor, hiçbir şekilde menkul değerlerin satın alınması veya
satılması için teklif, herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi veya aracılık teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgi ve veriler, araştırma grubumuz tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenmiş olup, doğrulukları ayrıca araştırılmamıştır. Bu nedenle, bu bilgilerin tam
veya doğru olmamasından, bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hata ve eksikliklerden kaynaklı doğabilecek zararlardan Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve çalışanları sorumlu değildir.
Olgulara dayanmayan ve bildirim yapılmaksızın değişebilen nitelikteki görüşlerden dolayı Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Bu rapor, yatırımcıların bilgi edinmeleri amacıyla hazırlanmış olup,
yatırımcıların yatırıma ilişkin kararlarını verirken, bu rapordaki bilgilerden yararlanmaları, ancak bu rapordan etkilenmeyerek kararlarını vermeleri beklenmektedir. Bu raporun ticari amaçlı kullanımı sonucu oluşabilecek
zararlardan dolayı Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. veya iştiraklerinin yöneticileri, yetkilileri veya çalışanları bu raporda bahsi geçen
şirketlerde yönetici olarak görev yapabilirler. Muhtelif zamanlarda, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin ve yöneticilerinin, yetkililerinin, çalışanlarının veya temsilcilerinin, doğrudan veya dolaylı olarak, raporda
bahsi geçen işlemler, menkul kıymetler veya emtialar üzerinde pozisyonları bulunabilir veya farklı nedenlerle ilgilileri bulunabilir. Bu raporda ifade edilen görüşler Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma
Bölümü çalışanlarına ait olup, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yönetiminin görüşlerini temsil etmemektedir. Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından farklı bölümlerde istihdam edilen kişilerin veya
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. iştiraklerinin bu raporda yer alan tavsiyelerle veya görüşlerle hemfikir olmaması mümkündür. Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile piyasanın işleyişinden kaynaklanan
makul nedenlerden dolayı, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ortakları, çalışanları, yöneticileri ve bunlarla doğrudan ve dolaylı olarak ilişkileri bulunan kişiler ile müşterileri arasında önlemeyen çıkar çatışması
doğabilir. Söz konusu çıkar çatışması durumlarında Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş., internet sitesinde yer alan Çıkar Çatışması Politikası uyarınca hareket eder. Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. veya
iştirakleri, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirildikleri yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile yan hizmetlerini, bu raporda bahsi geçen şirketlere, muhtelif zamanlarda, sunmayı teklif edebilir veya sunabilir. Bu
rapor, sadece gönderildiği kişilerin kullanımı içindir. Bu raporun tümü veya bir kısmı Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilere gösterilemez.

