Esentepe Mahallesi, Ali Kaya Sokak, No : 1A/52 Polat Plaza A Blok Kat : 4, Levent-İstanbul Tel : +90 (212) 315 10 00

www.turkborsa.net

www.turkishyatirim.com

www.turkishfx.com

11 Haziran 2018 Pazartesi

AÇIKLAMA

SON

BU YIL FARK %

Yabancilarin Takas Top. daki Orani

63,4

-2,42

BIST100 FIYAT KAZANC ORANI

8,12352

-26,02

BIST 100

95798,35

-16,94

Mumbai Sensex 30 Index (INDIA)(Gecikme

35612,39

4,57

Bovespa (BRAZIL)(Gecikmeli)

72942,07

-4,53

Jakarta SE (Indonesia)

5993,63

-5,70

China Shanghai Comp(GECIKMELI)

3043,36

-7,98

Nikei 225 (Tokyo) (EOD)

22804,04

0,17

Russian RTS Index USD (RUSSIA) (Gecikm

1149,19

-0,45

Nasdaq 100 Index (Gecikmeli)

7152,621

11,51

FTSE MIB30 Index (FTSE Italia Indices ¸²¼" 21355,98

-2,28

Dow Jones Ind. Kapanis

25316,53

2,42

S&P 500 Index (Gecikmeli)

2779,03

3,66

Dax Perf.Inx (Gecikmeli)

12766,55

-1,17

CAC 40 Index (Paris)(Gecikmeli)

5450,22

2,59

FTSE 100 (CS Comp)(Gecikmeli)

7681,07

-0,09

PALLADIUM

1015,87

-4,43

Bakir (Spot - USD/lb)

3,27235

0,32

ALTIN ONS

1297,25

-0,45

PLATIN

908,035

-2,26

GUMUS

16,8485

-0,60

Dollar Index (Gecikmeli)

93,425

1,41

Bıst-100 ( usd)

.
G7’de ben Tek Siz hepiniz
G7 olarak da bilinen dünyanın en büyük ekonomisine sahip gelişmiş
yedi ülkeden oluşan grubun Kanada'nın Charlevoix bölgesinde
gerçekleştirilen Liderler Zirvesi sona erdi. Zirveye damgasını vuran
ise ABD Başkanı Donald Trump ve ABD'nin çelik ve alüminyum
ithalatına ek vergi getirme kararı oldu.
Bugün yurt içinde cari denge, 1Ç18 büyüme verileri ve haziran ayı
TCMB beklenti anketi sonuçları açıklanacak. Güçlü sanayi üretimi
ardından birinci çeyrekte büyümenin yıllık %7 civarında
gerçekleşmesi beklenmektedir. 1Ç18 büyümesine ilişkin beklentimiz
%7,2 seviyesinde bulunmaktadır.
Hatırlamak gerekirse 2017 yılını %7,4 büyümeyle sonlandıran
Türkiye ekonomisi, son çeyrekte %7,3 büyümüştü.
Haftanın ilk işlem gününde yurt dışında önemli bir veri akışı
bulunmuyor. Sabah saatlerinde Japonya’da alıcılı, Çin’de ise satıcılı
bir seyir görüyoruz.
Bugün saat 10'da ayrıca Nisan ayına ait cari işlemler dengesi
açıklanacak ve Açığın USD 5,1 milyar olması beklenmekte. ( 2017
Nisan'da açık USD 3,7 milyar gerçekleşmişti.) Veri beklentiler
doğrultusunda gerçekleşir ve revizeler olmazsa 12 aylık kümülatif
cari açığın, altın ve enerji ithalatının katkısıyla USD 55,4 milyardan
USD 56,8 milyara yükselmesi bekleniyor.
Net enerji ve altın ihracatı hariç kümülatif açık ise Mart 2017'den bu
yana en yüksek seviye olan USD 7,3 milyarda bulunuyor. Yılın başına
göre altın ithalatı nispeten yavaşlasa da Ocak-Nisan döneminde
toplam altın ithalatı USD 6,1 milyarla geçtiğimiz senenin yaklaşık
USD 2,3 milyar üzerinde bulunuyor.
14:30'da ise TCMB beklenti anketi açıklanacak. ÜFE'deki yüksek
seviyeler göz önüne alındığında anket katılımcılarının enflasyon
beklentilerinde ve yılsonu tahmininde yukarı yönlü revize
gözlemleyebiliriz. Anket katılımcıları Mayıs ayında 12 ay sonrası
enflasyon beklentisini %10,15 ile Temmuz 2004'ten bu yana ilk kez
çift haneye çıkarmıştı.
BIST-100;
BIST'te 95.000 destek bölgesi tekrar denendi. Kısa periyot için direnç
olarak değerlendirdiğimiz 100000-101000 bandının aşılamaması
sonrasında satış baskısı geçerli. Bu banda kadar olası yükselişleri
sınırlı hareket olarak değerlendirmeye devam ediyoruz.
Endeksin 94.600 altındaki kapanışlarda genişleyen üçgen alt bandı
olan 92.500-93.000 aralığına doğru düşüşünü devam ettirmesi
beklenmektedir. Kısa vadeli teknik göstergelerin aşırı satımda olması
tepki yükselişi denemelerinin devam edeceğine işaret etse de
göstergelerdeki genel negatif eğilim tepki yükselişi denemelerinin
sınırlı kalabileceğine ve kısa vadeli yeni dip arayışının devam
edebileceğine işaret etmektedir.
Haziran vadeli Endeks Kontrat ;
Haftanın son işlem gününe 121,525 seviyelerinden başlayan BIST 30
Haziran vadeli endeks sözleşmesi gün içinde 121,625 – 118,300
bandında hareket edip günü 118,425 seviyesinden kapattı.
Sözleşmenin güne yatay hafif satıcılı bir başlangıç yapmasını
bekliyoruz.
117,600 – 116,500 – 115,350 seviyeleri destek
119,200 – 120,500 – 121,900 seviyeleri direnç seviyeleridir.

Lütfen son sayfadaki çekinceyi okuyunuz.

M.Baki Atılal
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ÖNEMLİ GELİŞMELER


Pakistan Merkez Bankası Rupiyi yaklaşık %5 devalüe etti. Traderlara göre Rupi dolar karşısında 121.5 seviyesinden
işlem gördü. Coca Cola İçecek’in 2018 bütçesinde USD/PKR paritesinin 120-125 bandında öngörülmesi nedeniyle
haberin etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz. Pakistan ve Ortadoğu’nun Coca Cola İçecek’in satış hacmindeki payı
%37 düzeyindedir.



Arçelik tarafında ise Pakistan faaliyetlerinin ciroya katkısı %4, FAVÖK’e katkısı %8 seviyelerindedir. Rupi’nin dolar
karşısındaki seviyesinin talebe etkisi Pakistan faaliyetlerinden elde edilecek karı ve marjları olumsuz etkilese de
toplam içindeki sınırlı seviyesi nedeniyle gelişmeyi nötr olarak değerlendiriyoruz.



Aselsan ile Nurol Makine ve Sanayi A.Ş. arasında bir yurtdışı müşteri ihtiyacı kapsamında 08.06.2018 tarihinde 150mn
ABD Doları tutarında sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatların 2018 yılı içerisinde
tamamlanması planlamaktadır.



Türk Hava Yolları'nın 2018 yılı Mayıs ayına ait trafik verileri yayınlandı. THY'nin yolcu sayısı, Mayıs ayında bir önceki
yılın aynı ayına göre %3,6 artarak 6,1mn kişi olurken, yolcu doluluk oranı 1 puanlık artışla %78,6 seviyesine
yükselmiştir. Geçen aya göre ise 4,5 puan düşüş kaydetmiştir. Mayıs ayı ile beraber, 2018 yılının ilk 5 aylık döneminde
yolcu sayısı %19,4 artışla 29,3mn olmuştur. Yolcu doluluk oranı ise 4,7 puan artışla %80,7 olmuştur.



Doğuş Holding, Maslak'taki arazisi ve Antalya'daki plazasından sonra Gebze Center AVM'yi de sattı. 60 bin 865
metrekarelik alanda AVM ile birlikte Hyatt House Gebze ve Doğuş Oto Gebze otomotiv showroom 638,9 milyon lira
olan değerinin altında 102,5 milyon euro + KDV bedelle satıldı. Bu da KDV hariç cari kurdan 541,2 milyon liraya denk
geliyor. UFRS bilançoda satıştan 110 milyon TL zarar edilmesi bekleniyor.



ABD, iki günde 68 milyar dolar borçlanmaya hazırlanıyor.ABD Hazinesi, Pazartesi ve Salı günlerinde 3, 10 ve 30 yıllık
vadelerde tahvil ihraçları gerçekleştirecek. Toplam ihraç büyüklüğü 68 milyar dolar. Global piyasalar ABD tahvillerine
gelecek talebe odaklanırken ABD 10 yıllık tahvil faizi Asya işlemlerinde yükselişe geçerek yüzde 2,9654'ü test 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.

