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BRE BREXIT
DÜN İNGİLTERE ; İngiltere Parlamentosu kritik kararı öncesi bağlayıcı olmayan 4
önergeyi oyladı.
2. kez Brexit referandumu yapılmasına yönelik önerge 85'e karşı 334 oyla
reddedildi.
Brexit'in sadece 30 Haziran'a kadar ertelenmesi ve daha fazla erteleme
yapılmamasına dair önerge 311'e karşı 314'e oyla reddedildi. (Eğer AB 21-22
Mart'ta durdurmaz ise Birleşik Krallık 29 Mart'ta anlaşmasız Brexit e ve olası erken
seçimlere gidebilir.)
Milletvekillerinin Brexit faaliyetlerine tamamen dahil olmaları ve bağlayıcı oy
hakkına sahip olmalarına yönelik önerge 312'ye karşı 314 oyla, yani sadece 2 oy
farkla reddedildi.
Hem Başbakan May'in anlaşmasını hem anlaşma olmadan Brexit'in
tamamlanmasına karşı çıkan, Brexit'in milletvekillerine ortak bir yaklaşım
benimseyebilmeleri için ertelenmesini öngören son önerge de, 302'ye karşı 318'e
oyla reddedildi.
SON OYLAMA ise May hükümetinin AB'den Brexit'in ertelenmesini talep etme
seçeneği sunan önergesi 202’ye karşı 412 oyla kabul edildi.
Kabul edilen önerge de Brexit anlaşmasının 20 Mart Çarşamba gününe kadar
İngiltere Parlamentosu tarafından onaylanması halinde, Brexit'in bir kereliğine 30
Haziran'a kadar ertelenmesinin talep edilmesini öngörüyor. (AB’nin bu kararı
onaylaması VEYA hard Brexit olmaması için daha uzun bir takvim ( ki beklentimiz
2021) vermesi şart.
Mevcut koşullarda, 29 Mart'taki Brexit'in ertelenmesi için AB üyesi diğer 27 ülkenin
tümünün onayı gerekiyor. 29 Mart'taki Brexit'in 30 Haziran'dan ileri bir tarihe
ertelenmesi halinde ise İngiltere'de kesinlikle Mayıs ayında Avrupa Parlamentosu
seçimlerinin yapılması gerekeceğinin de altı çiziliyor
Japonya Merkez Bankası (BoJ), politika faizi, 10 yılık tahvil faizi hedeflemesi ve
varlık alımı konusunda değişikliğe gitmedi.Japonya Merkez Bankası, politika
toplantısının ardından faiz oranında değişikliğe gitmeyerek eksi yüzde 0.1
seviyesinde sabit bıraktı. MB ayrıca ihracat ve sanayi üretimine yönelik görünümü
de tahminlere paralel olarak düşürdü.
Çin resmi Xinhua haber ajansı Çin Başbakan Yardımcısı Liu'nun ABD Hazine Bakanı
Steven Mnuchin ve ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer ile telefonla
görüştüğünü ve iki tarafın ticaret görüşmelerinde daha fazla ilerleme kaydettiğini
bildirdi. Ancak ticaret görüşmelerinin beklenenden daha uzun sürmesi ihtimali
piyasadaki iyimserliği sınırladı ve hala iki ekonomik gücün anlaşmaya ne kadar
yakın oldukları konusunda netlik bulunmuyor. Yine de görüşmelerin devam edecek
olması piyasalar açısından olumlu.
BIST-100: ABD Çin ticaret görüşmeleri ve Brexit moralinin yaşandığı yurtdışı
piyasalardaki pozitif havanın etkisi ile endeks güne alıcılı başlamıştır. 103.000103.200 bandını gün içi ilk direnç seviyeleri olarak dikkat çekmektedir. 103,200’ün
kırılması 104,800’ü hedeflemmize neden olurken destek işe 102,400 ve
102,000’de

Lütfen son sayfadaki çekinceyi okuyunuz.

M.Baki Atılal
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ÖNEMLİ GELİŞMELER
ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın sınır güvenliği gerekçesiyle ilan ettiği "ulusal acil durumun" iptalini öngören
tasarıyı onayladı. Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato Genel Kurulundaki oylamada 59 senatör tasarının lehinde
oy kullanırken 41 senatör ise "Hayır" oyu verdi.
Bank of America raporunda Çin tahvillerinin Bloomberg Barclays Global Aggregate Endeksi'ne dahil edilmesinin,
yabancıların elindeki Çin hazine tahvillerinin toplam Çin hazine tahvillerine oranını (Şubat sonundaki) yüzde 8.4'ten 20
aylık dönemde yüzde 9.9 – yüzde 11.5'e çıkarabileceği belirtildi.BofA'nın tahmininin üst bandının gerçekleşmesi
durumunda Çin tahvillerinde yabancı sahipliği oranı Brezilya (yüzde 11) ile yakın seviyeye gelecek
Çin Başbakanı Li Keqiang, Cuma günü Beijing'deki konuşmasında KDV indiriminin 1 Nisan'dan itibaren geçerli olacağını
belirtti.Çin'de sosyal güvenlik katkı oranlarının 1 Mayıs'tan itibaren düşürüleceğini açıklayan Li, aşağı yönlü ekonomik
baskıya bu yıl daha geniş çaplı vergi ve harç indirimleriyle karşılık verileceğini ifade etti.
"Türkiye 2019'da negatif yıllık büyüme yaşayacak" diyen kredi derecelendirme kuruluşu S&P; zayıf yurt içi talep,
atırımlarda devam eden daralma ve sıkılaşan uluslararası finansal şartların ekonomiyi zorlayacağını ifade etti. S&P
değerlendirmesinde, "Yılın ilk yarısında daha zayıf dinamikler ve yıl sonuna doğru baz etkisinden kaynaklı kısmi
toparlanma bekliyoruz. Yurt içi talep, yatırımlarda devam eden daralma ve sıkılaşan uluslararası finansal şartlar, zayıf
liradan kaynaklı yüksek döviz cinsinden borç yükü ve yüksek lira faizleri ile birlikte en önemli zayıflık olacak. Cari geçici
vergi indirimlerinin bu ay yapılacak yerel seçimlerin ardından sona ermesini ve tüketimin bu yıl reel olarak düşmesini
bekliyoruz. Güçlü ihracat performansı, özellikle turizm biraz soluklanma sağlayacaktır" görüşüne yer verildi.
Mavi Giyim 4. çeyrek (Kasım-Ocak dönemi) sonuçlarını açıkladı. Buna göre, ana ortaklık net dönem zararı 2,5mn TL
olmuştur.( 4Ç17'deki ana ortaklık net dönem karı 7,2mn TL)
Polisan Holding SPK, Polisan Holding'in bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu onayladı. Dün açıklanan SPK haftalık
bülteninde yer alan bilgilere göre, onayın ardından şirket 370mnTL değerindeki mevcut sermayesini iç kaynaklardan
karşılanmak suretiyle 388,5mn TL artırarak 758,5mn TL'ye çıkaracak.
İş Bankası tarafından İTMK Programı altından yurt dışında ihraç edilecek 400mn TL nominal değerli 5 yıl vadeli İTMK'ya
ilişkin ihraç belgesi SPK tarafından onaylanmıştır.
Yapı Kredi Bankası tarafından İpotek Teminatlı Menkul Kıymet (İTMK) programı kapsamında yurtdışında ihraç edilecek
400mn TL tutarında 5 yıl vadeli İTMK'ya ilişkin ihraç belgesi SPK tarafından onaylanmıştır.
Turkcell genel müdürü Kaan Terzioğlu görevini bırakıyor. Haberturk gazetesindeki habere göre Turkcell genel müdürü
Kaan Terzioğlu görevini bırakıyor. Şirketten henüz resmi bir açıklama gelmedi. Kaan Terzioglu 2015 yılından beri
Turkcell Genel Müdürü olarak görev yapıyordu.
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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.

