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Asya hisse senetleri, ABD'de bugün günü gerçekleştirilecek ara seçimler
öncesinde karışık bir seyir izledi. ABD hazine tahvilleri ve dolar fazla
değişmedi. ABD Başkanı Donald Trump'ın tartışmalı söylemleri ve ülke
genelinde artan siyasi kutuplaşmanın gölgesi altında Senato'daki
sandalyelerin üçte biri, Temsilciler Meclisi'nin tamamı ve 39 eyalet valisini
seçmek için bugün sandık başına gidecek. ABD'de oy verme işlemi seçim
günü yapılabildiği gibi bazı eyaletlerde seçim gününden önce seçim
merkezlerinde, bazı eyaletlerde ise posta yoluyla erken oy kullanılabiliyor.
Ancak bazı eyaletlerde ise yalnızca seçim günü oy verilebiliyor. Siyasi
tarafta traderların dikkati, Başkan Donald Trump'ın politikalarına yönelik
referandum gibi görüldüğü için ABD kongre seçimleri üzerinde olacak.
Demokratların Temsilciler Meclisi'nin kontrolünü alması, fakat Senato için
yetersiz kalması bekleniyor.
ABD Başkanı Trump, Washington'ın, İran ile imzalanan Kapsamlı Ortak
Eylem Planı (KOEP) anlaşmasından tek taraflı olarak çekildiğini açıkladı. Bu
anlaşmadan ABD’nin çekilmesi ile 2015 öncesi ABD mevzuatında
yürürlükte olan ve KOEP ile uygulamadan kaldırılan yaptırımların yeniden
tesis edilmiş oldu. Trump, dünyada petrol fiyatlarının artmasını
istemediğini belirterek, "Yaptırımlar konusunda biraz daha yavaş gitmek
istiyorum. Tüm dünyada petrol fiyatlarının artmasını istemiyorum" dedi.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye'nin 8 ülkeyle birlikte İran'a
yönelik yaptırım paketinde petrol ithalatı konusunda muaf tutulan
ülkelerden biri olduğunu açıklamıştı.
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Yurt dışı piyasalarda ise bu hafta Fed'in faiz kararı takip edilecek, Fed'den
faiz artışı beklenmese de Aralık ayına ilişkin verebileceği mesajlar takip
edilecek. Bunun yanı sıra ABD'de bu hafta gerçekleşecek ara seçimler de
piyasaların radarında olacak.

BIST-100 ; 94,500 seviyesi aşılması ile birlikte se 96,000 – 96,300 bandını hedef konumunda olacağını beklediğimiz endeks bu
seviyeden kar realizasyonları ile karşılaştı.
geri çekilmelerde kısa periyot için destek olarak takip ettiğimiz 93.000-92.500 üzerindeki hareket korunduğu sürece yukarı yönlü
beklenti ve 100 bin hedefi korunabilir.
Yurtiçinde bugün ikinci seans başlarında ekim ayı reel efektif döviz kuru verisi ki Eylül ayında i 61,62 seviyesindeydi takip
edeceğiz. Yurtdışı piyasalarda ise sabah saatlerinde Almanya fabrika siparişleri ve Euro bölgesi PMI verileri avrupa tarafında
önemli veriler olarak dikkat çekiyor.

Lütfen son sayfadaki çekinceyi okuyunuz.

M.Baki Atılal
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ÖNEMLİ GELİŞMELER





Enerjisa Enerji 3Ç18 ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %38,8 oranında
artarak 265,3mn TL'ye yükselmiştir. Satış gelirleri 3. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre
%51,5 oranında artan şirketin brüt karı ise aynı dönemde %49,5 oranında artarak 1.221,9mn TL
olmuştur. Diğer faaliyetlerden 22,1mn TL gider yazılmasının ardından faaliyet karı %66 oranında
artarak 750,2mn TL'ye yükselmiştir. Finansman tarafında ise net finansman giderleri 3Ç17'deki
201,9mn TL'den 370,6mn TL'ye yükselerek karın daha yüksek çıkmasını engellemiştir.
İzmir Demir Çelik 3Ç18 ana ortaklık net dönem zararı 429,5mn TL olmuştur. 2017 yılının aynı
döneminde ise şirket 15,1mn TL kar elde etmişti. Satış gelirleri önceki yılın aynı dönemine göre
%82,2 oranında artan şirketin brüt karı da %222 oranında artarak 226,3mn TL'ye ulaşmıştır.
Operasyonel giderlerdeki %16,9'luk artış ve diğer faaliyetlerden kur kaynaklı 241,6mn TL zarar
kaydeden şirket bunların sonucu 30,3mn TL esas faaliyet zararına yazmıştır.



Kordsa 3Ç18'deki ana ortaklık net dönem karı 122,2mn TL olmuştur. (3Ç17 de 33,4mn TL) .Satış
gelirleri %106,6 oranında artan şirketin brüt karının 177,5mn TL artarak 278,3mn TL'ye yükselmesi
karı artıran önemli bir faktör olmuştur.



Polisan Holding 3Ç18 ana ortaklık net dönem zararı 11,5mn TL olmuştur. 2017 yılının aynı
döneminde 16,9mn TL ana ortaklık net dönem karı açıklamıştı. Satış gelirleri %64,1 oranında
artarken,Operasyonel giderler %7,8 oranında yükselerek 28,5mn TL olurken, diğer faaliyetlerden
giderler de 3,7mn TL olarak gerçekleşmiştir. Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan 51mn
TL zarar yazılmıştır. Buna bağlı olarak faaliyet karı %87,8'lik düşüşle 2mn TL olarak gerçekleşmiştir.
Finansman tarafında 11,1mn TL'lik gider kaydedilmiştir.



Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in yardımcısı Wang Qishan, Beijing'in ABD ile ticaret konusunda
çözüm için görüşmeye hala hazır bulunduğunu, fakat ülkesinin dış güçler tarafından yeniden
“zorbalık ve baskı görmesine” karşı temkinli olduğunu dile getirdi. Çin'in önde gelen ekonomik
reformcularından Wang, Siangapur'da Bloomberg'ün Yeni Ekonomi Forumu'nda ticaretin hala ABD –
Çin ilişkilerinin dayanak noktası ve itici gücü olduğunu belirtti.



Avustralya Merkez Bankası (RBA), politika faizini değiştirmeyerek rekor düşük seviye olan yüzde
1.50'de tuttu.Bloomberg'in anketine katılan 25 ekonomistin tümü gösterge faizde değişiklik
beklemiyordu.
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Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin diğer raporlarına;
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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.

