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Asya borsaları, yatırımcıların küresel ekonomik yavaşlamanın artması ve ABDÇin ticaret geriliminde yatışmaya ilişkin herhangi olumlu bir işaret olmaması
nedeniyle endişelenmeleri sonucunda geriledi.

SON

%

1309,286

-0,03

16,37

6,44

SON

%

INDIA - SENSEX

36746,74 -0,61

Avrupa Komisyonu dün euro bölgesinin en büyük ülkelerinde beklenen
ekonomik yavaşlama nedeniyle bu yıl ve gelecek yıla ilişkin büyüme
tahminlerini sert şekilde düşürmüştü. Diğer taraftan İngiltere Merkez Bankası
politika faizini sabit bırakırken ekonominin son on yılın en düşük seviyesinde
büyüyeceğini tahmin etti. Büyümedeki yavaşlamanın küresel ticaret gerilimleri
ve artan kamu borcundan kaynaklandığı belirtilmişti.

BRAZIL - BOVESPA

94405,59 -0,24

CHINA - SHANGHAI

2618,23

JAPAN - NIKEI

20345,39 -1,96

RUSSIA - RTS

1200,14

ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret anlaşması yapmak için 1 Mart son
tarihinden önce Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşmeyi planlamadığını
söylemesi de yatırımcı endişelerini artırdı. Trump ve Xi geçen yılın son
günlerinde Arjantin'de yaptıkları görüşmede heyetlerine anlaşma müzakere
etmeleri için zaman tanımak amacıyla ticaret savaşına 90 günlük ara verme
konusunda anlaşmışlardı. Görüşmelerde ilerleme sağlanmazsa Trump, 200
milyar dolar değerinde Çin malına uygulanan yüzde 10 gümrük vergisini yüzde
25'e yükseltmekle tehdit etti. Görüşmelerin bir diğer turu gelecek hafta
Beijing'de yapılacak. Bu görüşmelere ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer
ve Hazine Bakanı Steve Mnuchin katılacak.
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BIST-100: Küresel risk iştahındaki azalışla birlikte BIST-100 endeksinde
dengelenme çabasının devam ettiğini görmekteyiz. 101,500 seviyesinin
üzerinde kaldığımız sürece olumlu beklentilerimizi korumaya devam
etmekteyiz. 101,500 altına sarklamlar 100,500 ve 98,500’ü gündeme
getireceğinden algıda bozulmaya neden olacaktır. Direnç olarak ise 102,800 ve
103,500 seviyeleri dikkat çekmektedir. Güne satıcılı başlamasını beklediğimiz
bugün için tutunmayı beklediğimiz band aralığı 102.000-103.000.
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CIN YUANI (HONG KONG) 6,78

0,01

JAPON YENI

109,74

-0,11

VIOP-30 Endeks sözleşmesinde ise 129.700-129.500 bandını gün içi ilk destek
seviyeleri olarak takip edeceğiz. Bu destekte tutunma 131.100 ve 131.800
seviyelerini test etmemize diğer taraftan 129.500 seviyesinin altına inilmesi
halinde ise stop seviyelerine dikkat edilmesini önermekteyiz.

RUS RUBLESI

66,01

0,13

Lütfen son sayfadaki çekinceyi okuyunuz.

M.Baki Atılal

1,3

-1,29

-0,94
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ÖNEMLİ GELİŞMELER


Demirören Gazetecilik payları işlem görmekten sürekli olarak men edilmesine ilişkin Borsa kararının
duyurulmasını izleyen ilk işgünü itibarıyla SP Kanunu kapsamından çıkarılacak. Sermaye Piyasası Kurulu
(SPK) 07.02.2019 tarihli bülteninde konuya ilişkin yer alan açıklama aşağıda bulunmaktadır.
” Demirören Gazetecilik A.Ş.’nin (Demirören Gazetecilik) oy haklarının % 98’inden fazlasına sahip hâkim ortağı
Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş. (Demirören Medya) tarafından Kurulumuzun II-27.2 sayılı Ortaklıktan
Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği (Tebliğ) hükümleri çerçevesinde, satma hakkını kullanmayan diğer ortakların
ortaklıktan çıkarılması işlemi kapsamında, bu ortaklara ait toplam 342.528,21 TL nominal değerli payların iptal
edilerek Demirören Medya’ya tahsisli olarak satılacak 342.528,21 TL nominal değerli paylara ilişkin ihraç
belgesinin Kurulumuzca onaylanması talebi çıkarma hakkı kullanım bedelinin 1 TL nominal değerli pay başına
8,0812 TL olarak esas alınması suretiyle olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. Demirören Gazetecilik
paylarının Borsa İstanbul A.Ş. kotundan çıkarılıp işlem görmekten sürekli olarak men edilmesine ilişkin Borsa
kararının Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda duyurulmasını izleyen ilk işgünü itibarıyla Demirören Gazetecilik,
Kurulumuz tarafından resen Sermaye Piyasası Kanunu kapsamından çıkarılacaktır.



Brexit krizi üzerine Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile görüşen İngiltere Başbakanı Theresa
May, “Avrupa Birliği’ne bağlı 27 ülkeden hiçbiri İngiltere ile olan anlaşma şartlarını tekrardan konuşmak
istemiyor” cevabını aldı. İngiltere Başbakanı Theresa May, dün Kuzey İrlanda’nın başkenti Belfast’ta
gerçekleştirdiği basın toplantısında Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker bir araya geleceklerini
açıklamıştı. Başbakan May ile Avrupa Komisyonu Başkanı Juncker gerçekleştirdikleri basın toplantısında
İngiltere Parlamentosunda alınan kararlar ve devamında atılacak olan adımların görüşüldüğü belirtildi.
Başbakan May gerçekleştirdiği konuşmada ’’Brüksel’in vereceği yeni bir yetki doğrultusunda anlaşmayı
parlamentodan geçirebiliriz. Brexit için kesinleştirilen tarih dışında şuan gündemimizde herhangi bir değişiklik
söz konusu değildir” dedi.



Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Benoit Coeure, Euro Bölgesi'nde ekonomik yavaşlamanının
önceden düşünülenden daha derin ve daha uzun olabileceğini ancak, uzun soluklu bir daralmaya girildiğinin
net olmadığını söyledi."Euro Bölgesi'nin uzun soluklu ve ciddi bir yavaşlama ile karşı karşıya olduğu sonucuna
varmak için yeterli kanıtımız yok" diye konuşan Coeure, "Eğer gelecekte yeni bir durum ile karşı karşıya
kalırsak, yeniden yaratıcı olabileceğimize ve etkin enstürmanlar bulabileceğimize güveniyorum" dedi. Coeure,
ECB'nin hali hazırda bir yavaşlama ile savaşacak enstrümanlara sahip olduğunu da vurguladı.



Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan, faiz oranlarının şu anda muhtemelen nötr seviyeye yakın olduklarını ifade
etti ve enflasyon baskılarının ekonomideki yapısal güçler nedeniyle cansız olmaya devam ettiklerini bildirdi.
Fed'in faiz oranlarını oldukları yerde bırakma "lüksü" olduğunu savunan Kaplan, "Her zaman hangi faizin
destekleyici olduğunu, nötr faiz aralığının neresi olduğunu veya hangi faizin sınırlayıcı olduğunu ortaya
koymaya çalıştım. Şimdi geriye baktığımızda nötr faizin ne olduğunu, nötr faize komşu olup olmadığımızı
bileceğiz. Ben nötr faizde olduğumuza inanıyorum" diye konuştu.



Goldman Sachs Group Inc.'in tahmin modeline göre merkez bankalarının altın alımları 2019'da geçtiğimiz yıl ile
aynı, 650 ton seviyesinde gerçekleşecek. bloomberght.com'un haberine göre, Goldman, merkez bankası
alımlarında yüksek jeopolitik gerginlik ve gelişen piyasa paraları üzerindeki daha az baskı etkili olacağını
belirtiyor. Bankanın altında yıl sonu tahmini ons başına 1,425 dolar seviyesinde bulunuyor.



Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR’ın 2019 yılı için Türkiye’de “büyük planları var”. Bu açıklamayı yapan
Türkiye CEO’su Zaur Gahramanov, Türkiye’nin yıllık 6 milyar dolarlık ithalatını yerlileştirecek yeni petrokimya
yatırımlarının bu yıl başlayacağını açıkladı. Dünya'dan Özlem Ermiş Beyhan'ın haberine göre, basınla bir
araya gelip soruları yanıtlayan Gahramanov’un yaklaşık 2 milyar dolara mal olacağını söylediği tesis BP SOCAR ortaklığında yapılacak ve dünya standartlarında PTA, P-Ksilen ve aromatik ürünler üretecek.
Gahramanov, yatırım için bir finansal ortak alma konusunda çalışmalar yaptıklarını ve görüşmelerin sürdüğünü
de açıkladı. Bilindiği gibi SOCAR Türkiye’nin yüzde 13 hissesi, Ağustos 2015’de Goldman Sachs tarafından 1,3
milyar dolara satın alındı. Gahramanov 2021 için planlanan bir halka arz ile çoğunluk hisse kendilerinde kalmak
üzere bu hisselerin satılabileceğine işaret etti.
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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.

