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Küresel coşkunun kaynağı ABD-Çin ticaret görüşmlerinin olumlu geçtiği ve hem
küresel büyümeye hem de emtialara olumlu etki yapacağı betkisiydi. Ama Trump
dün her zamanki gibi twitter hesabından ; sürpriz şekilde, sürecin çok yavaş
ilerlediğini söyledi ve Cuma günü % 10'luk vergi dilimini % 25'e yükselteceğini
açıkladı. Hatta öyle kızmışkı “Çin, 10 aydır ABD'ye 50 milyar dolar değerindeki
yüksek teknoloji ürünlerinde % 25, 200 milyar dolar değerindeki diğer ürünlerinde
ise yüzde 10 gümrük vergisi ödüyor. Bu % 10, Cuma günü % 25'e çıkacak. Çin'den
gelen 325 milyar dolar değerindeki diğer ürünler halen vergilendirilmiyor ancak
yakında yüzde 25 olacak" ifadelerine yer verdi.
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Trump'un Twitter'daki bu ifadeleri, ABD'li kıdemli yetkililerce ticaret
müzakerelerinin başarıyla ilerlediği açıklamalarıyla çeliştiği gibi, Çin ve ABD
ekonomilerinde büyümenin toparlandığı beklentileri sayesinde istikrarlı bir seyir
izleyen piyasaları da bulandırdı. Çin hisse piyasası CSI300 % 5, ABD'nin S&P 500
vadeli işlemleri ESc1 %2 düştü. ABD'nin Wall Street Journal gazetesi, Trump'ın
gümrük vergisini artırma tehdidin ardından bu hafta Washington'u ziyaret edecek
Çinli heyetin ziyareti iptal etmeyi değerlendirdiğini bildirdi.
Çin ticaret geriliminin tekrar artmasının ardından bankaların zorunlu karşılıklarını
sınırlı düşürdü. Çin Merkez Bankası (PBOC) küçük ve orta ölçekli bankaların zorunlu
karşılıklarını düşürerek ekonomiye 280 milyar yuan (41 milyar dolar) kaynak
yaratacağını açıkladı.
Cuma akşamı Fitch Ratings, ürkiye’nin uzun vadeli döviz cinsi kredi notunu negatif
görürüm ile BB olarak teyit etti. Kredi derecelendirme kuruluşu yaptığı açıklamada,
Türkiye’nin notu ve negatif görünümünün, büyük bir dış finansman gereksinimi,
düşük dış rezervler ve yüksek net dış borç, yüksek enflasyon, ekonomik oynaklık,
siyasi ve jeopolitik riskler ile zayıf dış finansı yansıtmakta olduğunu bildirdi.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), TRT Haber televizyonunda yer alan habere göre
İstanbul seçimlerine yapılan olağanüstü itirazları görüşmek üzere 14:30'da
toplanacak. ( kararın bu hafta içinde ( 2/3 gün sonra) açıklanacağına yönelik
basında yer alan ifadeler de bulunmaktadır.
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Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'den ithal ürünlerden alınan
gümrük vergisini artıracağını açıklayarak dünyanın iki büyük ekonomisi arasındaki
ticaret görüşmelerini zora sokmasının ardından keskin geriledi. Brent ham
petrolünün varil fiyatı yüzde 2.2 düşüşle 69.33 dolara indi ve 70 doların altına indi.
Altın ise, ABD-Çin arasındaki gerilimin artacağı endişesiyle riskten kaçışa paralel
olarak değer kazandı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.3 artışla 1,282.38
dolara çıktı.
BIST-100: 93,500 de tutunma çabası devam ediyore ama pek güçlü olduğu
söylenmez. Bu seviye kırıldığı takdirde 92,400- 92,000 bandı gündeme gelebilir.
94,600’un üzerinde ise 95.600 ve 96.200 seviyeleri üst dirençler .
USD/TL: Trump’ın yönelik en yeni gümrük tehdidi, diğer yandan bugün YSK’nın
vermesi beklenen İstanbul seçimi kararı hakkındaki belirsizlikle birlikte kurun
5,99’e çıkmasına neden oldu. Direnç seviyesi 6,20’de bulunurken destek ise
5,91^de.

Lütfen
son sayfadaki çekinceyi okuyunuz.
dün 5,4464 seviyesine kadar gerileyen paritede 5,55 seviyesinin kırılması hareket
bandının 5,4667 -5,55 olmasını sağlayabilir. Diğer taraftan ise 5,59- 5,63 bandına
dikkat etmek lazım.
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ÖNEMLİ GELİŞMELER
Kafein Yazılım 1Ç19’daki ana ortaklık net dönem karı 3,9mn TL oldu ( 1Ç18’de 1,1 mn TL’ydi) .
Kron Telekom 1Ç19’daki net dönem karı 1,2 mn TL olmuştur. ( 1Ç18’de 1,8 mn zarar açıklamıştı) .
Kordsa 1Ç19’daki ana ortaklık net dönem karı 93 mn TL’ye olmuştur. Beklenti 98 mn TL kar elde edebileceği
yönündeydi.
Sasa Polyester 1Ç19 net dönem karı 216,2 mn TL olmuştur. ( 1Ç18’de 45,1mn TL’ydi)
Ereğli Demir Çelik hisse başına 1,38 TL brüt (1,2464TL net) kar payı ödenmesinin teklif edilen nakit kar payı hak
kullanım tarihi 8 Mayıs 2019 olarak açıklamıştır. Cuma günü hisse kapanış fiyatına göre temettü verimi %15,3. .
İskenderun Demir Çelik hisse başına 1,21 TL brüt (1,0894 TL net) kar payı ödenmesinin teklif edilen nakit kar payı
hak kullanım tarihi 8 Mayıs 2019 olarak açıklamıştır. Cuma günü hisse kapanış fiyatına göre temettü verimi %17,7.
VBTS kapsamında, İhlas Ev Aletleri (IHEVA.E) payları bugün seans başından itibaren 20 Mayıs tarihine seans
sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek
Endonezya ekonomisi yılın ilk üç aylık döneminde hükümetin Nisan seçimi öncesinde harcamaları artırmasına karşın
ekonomist beklentilerinin altında büyüme kaydetti. Endonezya GSYİH'si ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre
yüzde 5.07 büyüdü. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan tahmini yüzde 5.20 idi. Endonezya ekonomisi
aynı dönemde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0.52 daraldı. Beklenti yüzde 0.42 küçülme olacağı yönündeydi.
Güneydoğu Asya'nın en büyük ekonomisinde büyüme 2016'dan bu yana yüzde 5 ile Devlet Başkanı Joko Widodo'nun
2014'te göreve geldiğinden bu yana hedeflediği yüzde 7'nin bir hayli altında seyrediyor. 2019 yılı için resmi tahmin ise
yüzde 5.3 seviyesinde bulunuyor.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Margan Ortagus Ortagus, Türk gemilerinin Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon arama
faaliyetlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.AA'nın haberine göre; Margan Ortagus, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"ABD, Türkiye'nin, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) münhasır ekonomik bölge olarak tanımladığı
alanda sondaj faaliyetlerini yapma niyetini duyurmasından derin kaygı duyuyor. Bu adım oldukça provokatif ve bölgede
tansiyonu artırma riski taşıyor. Türk yetkililerini bu faaliyetleri durdurmaya ve tüm tarafları itidale davet ediyoruz." Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin gerekli
adımları attığını ve KKTC’nin ruhsat verdiği alanlarda sondaj ve araştırma gemilerinin faaliyetlerine başladığını
söylemişti.
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Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin diğer raporlarına;

www.turkborsa.net
www.turkishyatirim.com
https://twitter.com/turkishyatirim
https://twitter.com/turkborsanet
https://tr-tr.facebook.com/turkborsa
adreslerinden ulaşabilirsiniz.

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 nedenle, sadece burada yer alan
bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Bu rapordaki bilgi ve fikirler, Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna
inanılan kaynaklardan derlenerek ve sadece bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Turkish Yatırım
Menkul Değerler A.Ş., bu bilgilerin doğruluğu veya bütünlüğü konusunda bir garanti veremez. Bu
rapordaki görüşler, tahmin ve projeksiyonlar, raporu hazırlayan analistlerin fikirlerini
yansıtmaktadır. Analistler, görüş ve tahminlerini haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptirler.
Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve personeli, bu rapordaki bilgilerin eksikliğinden veya
yanlışlığından dolayı hiçbir şart altında sorumlu tutulamaz.

