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S&P Rallisi
Borsadaki dünkü yükselişte S&P beklentilerinin değişmesi ana etmen oldu.
Moody's Rusya'nın kredi notunu yatırım yapılabilir kategoriye yükseltmesi,
S&P’nin Türkiyenin
görünümü ''durağan''dan ''pozitif''e yükseltmesi
beklentilerinin artmasına ve fiyatlamalara yansıtılmasına neden oldu.

ALTIN

SON

%

1309,936

0,12

15,97

1,59

VIX

SON

%

INDIA - SENSEX

36374,37 -0,06

BRAZIL - BOVESPA

94412,91 -0,98

ABD endeksleri hükümetin kapalılık durumu tartışmaları ve ABD-Çin ticaret
müzakerelerine yönelik endişeler nedeniyle karışık tamamlarken, hükümetin
kapanmaması konusunda anlaşmaya varıldığı haberleri ile bu sabah vadeliler
artıda. Cumhuriyetçi Senatör Richard Shelby, basına yaptığı açıklamada,
Cumhuriyetçi ve Demokrat üyeler arasında iç ve sınır güvenliği dahil 6 yasa
tasarısı üzerinde prensipte anlaşma sağlandığını, her iki partiden iki temsilcinin
konuyu görüştüğünü ve hükümetin kapanmaması konusunda mutabık
kaldıklarını ifade etti. Anlaşmaya ilişkin medyaya yansıyan haberlerde ise
Demokratların, ABD Başkanı Donald Trump'ın sağlamak istediği sınır güvenliği
için 1,3 milyar dolar vermeyi kabul ettiği fakat sınıra duvar örülmesine karşı
çıktığı belirtildi.
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İngiltere ekonomisinde Brexit’in yarattığı ivme kaybı devam ediyor. Yıllık
bazdaki %1,3’lük büyüme 2012'nin 2. çeyreğinden beri en zayıf büyüme olarak
kayda geçti.(Beklenti %1.4'tü.) Ekonomi büyüme açısından 2009'dan beri en
kötü dönemini geçiriyor. İngiltere Merkez Bankası bu yılın ilk çeyreğinde %0.2
oranında büyüme öngörüyor. Ancak geçen yılın son dönemindeki ani ivme
kaybı ekonominin duraksayabileceğine işaret ediyor.
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BIST-100: 3000’lik bantlar halinde hareketine devam eden BIST-100 endeksi
101,600- 103,600 bandında 103,600- 106,500 bandına geçmeye hacimsel
olarak da oldukça istekli görülüyor. Ortalamalardaki iyimserlik endekste kısmen
de olsa genele yayılma eğiliminde alımları beraberinde getiriyor. 104,600
seviyesinin kırılması flama formasyonu onayı olacak ve 106,000 hedeflemesine
neden olacaktır. 103,600 ü stop-loss olarak kullanabiliriz.
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VIOP-30 Endeks sözleşmesinde ise 129.500 seviyesindeki güçlü destekten
dönülmesi beklediğimiz gibi önce 131,800 ardından 133,000’in dirençlerinin
geçilmesine neden oldu. Gün içi yakın direnç flama formasyonunun işaret ettiği
133, 450 ve üzerinde formasyon onayı 134,500 ve 135,200 hedeflenmesini
görebiliriz. Desteklerimiz ise 132,400- 131,800 band aralığı olarak dikkat
çekmektedir.

Lütfen son sayfadaki çekinceyi okuyunuz.

M.Baki Atılal
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ÖNEMLİ GELİŞMELER
Türk Traktör 4Ç18'de 74,2mn TL net kar açıklamıştır. Beklenti 60 mn TL kar elde etmesiydi. . Satış gelirleri 4Ç18'de bir önceki yılın
aynı dönemine göre %21,3 , brüt karı da %22,9 oranında azaldı. Operasyonel giderlerdeki %14,8'lik gerilemeye karşın diğer
faaliyet gelirlerindeki düşüş faaliyet karının %35,2 azalmasına neden olmuştur. FAVÖK ise 4Ç18’de, ortalama piyasa beklentisinin
%8,0 altında, yıllık bazda %19,6 azalışla 110 mn TL seviyesinde gerçekleşti.
Şirket 2019 yılı beklentilerin de ise ; Yurtiçi traktör pazarı büyüklüğünün 33-38 bin adet arasında ve Traktör'ün iç piyasaya
satışlarının ise 15.5 – 18 bin adet aaralığında, ihracatın ise 14 – 15 bin adet aralığında, yatırım harcamalarının ise 200 -2 50 mn TL
arasında gerçekleşmesi yönündedir.
Enka İnşaat ; Sahibi bulunduğu ve Yap İşlet modeli kapsamında geliştirilen Adapazarı ve Gebze doğalgaz kombine çevrim elektrik
santrallerinin EÜAŞ ile olan Elektrik Satış Sözleşmesi'nin sonlanmasının ardından belirtilen santrallerde üretim durmuştur. Üretime
tekrar başlandığında kamuoyuna bilgi verilecektir.
Demir - Çelik: Çelik Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Namık Ekinci, Ortadoğu ve ABD gibi temel ihracat pazarlarında önemli
kayıplar yaşayan Türk çelik sektörünün, AB'nin uygulamaya geçirdiği kotalar nedeniyle bu bölgeye inşaat çeliği ihracatında da
%60'ın üzerinde daralma yaşayabileceğini söyledi.
MSCI'ın bugün yaptığı açıklamaya göre MSCI Tüm Ülkeler Dünya Endeksi'ne 17 hisse eklenirken, bir hisse çıkarıldı. Adyen N.V., KKR
&Co. ve Altice USA'in MSCI Dünya Endeksi'ne, Foxconn Industrial Internet Company A, Meituan Dianping B ve Xiaomi Corp MSCI
Gelişen Piyasalar Endeksi'ne ekleneceği belirtildi. Türk piyasalarını etkileyecek bir gelişme bültende yer almadı.
Akbank ; Sabancı Üniversitesi, üniversite bünyesinde oluşturulan Sakıp Sabancı Fonu’nun, Akbank pay senetlerinin sermaye
artırımına katılması nedeniyle önemli tutarda arttığını ve fondaki nakdin bir kısmı sermaye artırımında kullanıldığından dolayı
merhum Sakıp Sabancı’nın vasiyetini yerine getirmek amacıyla gerekli nakdin sağlanması için 1.583.248 lot Akbank hisse senedinin
10.812.000,59 TL karşılığı borsada satıldığını açıkladı.
İş Bankası daha önce yaptığı açıklamada, vergi otoriteleri tarafından Banka’nın 2011 yılında yapılan inceleme sonucunda Banka
adına 5,5 mn TL KKDF ve 8,6 mn TL cezai faiz olmak üzere toplam 14,1 mn TL tutarında tahakkuk fişlerinin düzenlendiği, söz
konusu tahakkuk fişlerinin iptalini teminen açılan davalarda yürütmenin durdurulmasına ve davaya konu tahakkuk işlemlerinin
iptaline karar verildiği, davalı idare tarafından ilgili mahkemenin kararlarına ilişkin olarak İstanbul Bölge İdare Mahkemesi
nezdinde yapılan istinaf başvurularının reddine hükmedildiği duyurulmuştu. Davalı idare tarafından İstanbul Bölge İdare
Mahkemesi kararlarına ilişkin Danıştay nezdinde yapılan temyiz başvurularının reddine karar verildiği ve hukuki sürecin Banka
lehine kesinleştiği açıklandı.
İş Bankası ihracat döviz kredisi kampanyası başlattığını açıkladı. Kampanya çerçevesinde ihracatçılara firma başına 500 bin veya
500 bin usd limite kadar Euro için aylık %0,39 ABD doları için ise aylık %0,49 faiz oranları ile 24 aya kadar finansman imkanı
sunulacağı açıklandı.
Koza Altın , Çukuralan Altın Madeni İşletmesi 3. Kapasite Artışı 2009/7 Projesine İlişkin ÇED raporu hakkında İnceleme
Değerlendirme Komisyonu toplantısı yapılması işlemine karşı önce İzmir idare mahkemesinde bir dava açıldığını ardından ilgili
mahkemenin yetkisizlik kararı vermesi üzerine aynı davanın Ankara İdare Mahkemesine gönderildiğini ve mahkemece dilekçenin
davalı idare olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na tebliğ edildiğini ve ilgili bakanlık tarafından davaya karşı savunma verildiğini
11.02.2019 tarihi itibariyle haberdar olunduğunu ve şirketçe davaya davalı bakanlık yanında müdahil olmak için gerekli hazırlıklara
başlanıldığını açıkladı.
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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.

