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Rusya ve İran
AÇIKLAMA
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Beklenen ABD’nin Suriye’ye müdehalesi beklenmedik zamanda hafta
sonu geldi, Belirli noktaların hedeflenmesi ve Rusya’nın karşı cevap
vermemiş olması stresin artmamasına yardımcı oldu..
Diğer taraftan ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley’in
''Suriye'den üç şeyi başarmadan çıkmayacağız. Öncelikle kimyasal silah
kullanımına izin veremeyiz ve bunun için mücadele edeceğiz. DEAŞ'ın
tamamen yenilmesi gerek ve üçüncü hedef İran'ın bölgeye hakim
olmadığından emin olmalıyız.'' Açıklamaları ve Suriye'de rejimin
kimyasal silah bulundurması ve yapmasına yardım eden Rus şirketlere
yeni yaptırımlar uygulayacaklarını açıklaması ardından İran
görüşmelerinde yeni bir dönemin başlayacağının net şekilde görülmesi
bölgemizde ticaret açısından son derece önemli. Rus oligarklara ve
şirketlerine uygulanan yaptırımların pariteler üzerindeki etkisini
geçtiğimiz hafta gördük.
ABD'de Citi, Wells Fargo ve JP Morgan'ın beklentilerin üzerinde gelen ilk
çeyrek net karlarına rağmen gelirlerin sağlıklı bir büyümeyi sorgulatır
görünümüyle geriledi ve S&P500 yüzde 0,3 düştü. Finans sektörü
hisselerinde kar artış beklentisi yüzde 24 ve bilanço sezonu boyunca bu
yüksek beklentinin ne ölçüde ve nasıl karşılandığı Wall Street'te
yakından takip edilecek.
Bugün saat 10:00’da yayımlanacak Türkiye Şubat ayı sanayi üretim
verisinin yıllık %10,4 artış göstermesi bekleniyor. Mart ayı imalat PMI
verisinin Şubat ayındaki 55,8 seviyesinden Mart ayında 51,8’e gerilemesi
sanayi üretimi verisinda yavaşlama beklentisini artırmıştır. Küresel
tarafta ise ABD’de perakende satışlar ve Empire State imalat endeksi
takip edilecek.
BIST-100; Kısa vadeli artan jeopolitik risklerlere karşılık fiyatlamaların
daha önceden yapılmış olması güne yatay açılış yapmamıza imkan
verecektir. Hafta sonu ABD birliklerinin Suriye’deki belirli tesisleri
vurması önceden Rusya’nın bilgilendirmiş olduğuna yönelik Macron’un
açıklamaları stressin yatay kalmasına imkan verecektir.
109.000 kısa vadeli destek noktamız, bu seviye altına sarkmalarda ise
108.300 ve 107.600 seviyelerinin test edilebilir. 110.400 ve 111.000
yükselişlerde dirençlerimiz olmaya devam etmektedir.
USD/TL’de geçen hafta tarihi zirveyi gördükten sonra TCMB’nin
enflasyona yönelik açıklamaları, Suriye’ye olası ABD müdehalesinin
etkisinin Perşembe günü fiyatlara yansıması ve son durumda kur
üzerinde baskı oluşturmaması ( 4,10 ) dikkat çekmektedir. 4,0750
seviyesi ana destek olarak kalmaya devam ediyor. Şu anki kanal
bandımız 4,0420- 4,1423 aralığı olarak görülmekte. 4,0850 altına sarkma
durumunda 4,0750 ve ardından 4,0420 hedeflenmesine neden olabilir.
EURUSD:Paritenin kısa vadede 1.2150-1.2450 bandında hareket ettiğini
görmekteyiz. Zayıf dolarla 1,2477’leri test eden parite yatırımcıların
güvenli liman algısının değişkenlik göstermesinin ve FED faiz
beklentilerinin değişmesinin etkisi ile 1,2215 ‘e sarkma gördük. EURUSD
paritesi işlemlerinde 1.2250-1.2350 aralığındaki sıkışma isteğinin net
haber akışı görene dek sürmesini beklemekteyiz.

Lütfen son sayfadaki çekinceyi okuyunuz.

M.Baki Atılal
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ÖNEMLİ GELİŞMELER


İsdemir, 'Yıldız Pazar'da işlem görebilmek için başvuruda bulundu. Şirket'ten konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu
bilgiler verildi: "Borsa İstanbul A.Ş. "Piyasa Öncesi İşlem Platformu"nda "ISDMR" sembolü ile işlem gören Şirketimiz
paylarının BİAŞ Kotasyon Yönergesinde belirtilen koşulların sağlanmış olması nedeniyle "Yıldız Pazar"da işlem
görebilmesi amacıyla, Borsa İstanbul A.Ş.'ne 13.04.2018 tarihinde başvuruda bulunulmuştur. "



Avrupa Komisyonu'nun 17 nisan tarihinde yayımlayacağı aday ülkelerle ilgili rapor açıklık kazandı. NTV'ye ulaşan
ilerme raporu ile stratejik belgede Avrupa Komisyonu, Türkiye'nin AB'ye aday bir ülke olduğunu teyid ederek
müzakerelerin tam üyeliği hedeflediğine vurgu yapıyor. NTV'nin internet sitesinde yer alan habere göre Raporda,
2017 yılında Türk ekonomisinin ciddi bir büyüme yakaladığı, büyümenin de işsizlik oranı üzerinde olumlu etkisi olduğu
belirtildi. Türkiye'nin 3 buçuk milyon Suriyeli mülteciye ev sahipliği yaptığına vurgu yapılarak bu konuda AB için
stratejik önemde bir görev üstlendiği yazdı. İlk defa FETÖ bir terör örgütü olarak tanımlandı.



İngiltere'de Avrupa Birliği (AB) ile varılacak nihai üyelikten ayrılma anlaşmasının referanduma sunulması için yeni bir
kampanya başlatıldı. BBC'nin haberine göre, "Halkın Oyu" adında bir grup tarafından başlatılan kampanyaya, AB
üyeliğinde kalınmasını isteyen milletvekilleri, siyasetçiler, ünlüler ve iş dünyası liderleri destek veriyor. Kampanyanın
amacı ise AB'den ayrılmadan önce nihai anlaşmanın bir kez daha halk oylamasına sunulması.



İntema payları 30 Nisan seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek. BIST'ten konu ile ilgili
KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi: "Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı
Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, INTEM.E payı 16/04/2018 tarihinden (seans başından) itibaren 30/04/2018 tarihine
(seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir



İş Finansal Kiralama paylarında 30 Nisan seans sonuna kadar brüt takas uygulanacak.



Peker GYO paylarında 30 Nisan seans sonuna kadar brüt takas uygulanacak.



Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, İspanya'nın kredi notunu yükseltti.Moody's'den yapılan
açıklamaya göre, Ülkenin kredi notu 'Baa2'den 'Baa1'e yükseltildi. Kredi notunun görünümü 'Durağan' olarak devam
etti.



Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poors(S&P),Polonya'nın kredi notunu teyit ederken,
görünümünü yükseltti. S&P'den yapılan açıklamaya göre, Ülkenin yabancı para cinsinden uzun dönem kredi notu
'BBB+', kısa dönem kredi notu 'A-2', yerel para cinsinden uzun dönem kredi notu 'A-', kısa dönem kredi notu 'A-2'
olarak teyit edildi. Kredi notunun görünümü 'Durağan'dan 'Pozitif'e çıkarıldı.



Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin ABD ve İngiltere ile birlikte Suriye'ye saldırarak Türkiye'yi
Rusya'dan ayırdığını söyledi. BBC'nin haberine göre, saldırının mükemmel bir şekilde gerçekleştiğini söyleyen Macron,
"Bu saldırıyla Türkleri Ruslardan ayırdık. Türkler kimyasal silahları kınadı" ifadelerini kullandı.
Amerika’nın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Nikki Haley, Rusya’ya yönelik yeni yaptırımların Pazartesi (bugün) günü
açıklanacağını belirtti.




Dogan Holding'in Yönetim Kurulu, medya varlıklarının Demirören Grubu'na satışı sonrası ayrılma hakkı fiyatı olarak
0,77 TL/hisse'nin Genel Kurul onayınna sunulmasına karar verdiğini açıkladı. Açıklamanın ilk yapılduğu tarihten geriye
doğru 30 günlük ortalam fiyatlar baz alınarak hesaplanan ayrılma hakkı fiyatı kapanış fiyatı olan 1.17 TL/hisse'nin %34
altındadır.



Coca- Cola İçecek , hisse başına brüt 0,787 TL nakit kar payı ödemesini genel kurulda onaylandığını açıkladı. Ödenecek
kar payı, son hisse kapanış fiyatına göre %2,2 temettü verimine işaret etmektedir.



Otomotiv Sanayii Derneği'nin 2018 yılı Ocak-Mart ayına ilişkin açıkladığı verilere göre, otomotiv ihracatı tarihinde ilk
kez Mart ayında 3 milyar dolar sınırını aştı ve 3,198 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. İlk 3 aylık dönemde toplam
üretim 425 bin 183 adetle seviyesini korurken, otomobil üretimi 285 bin 168 adetle geçen yılın aynı dönemine göre %5
azalma kaydetti.
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Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin diğer raporlarına;
www.turkishyatirim.com
www.turkborsa.net
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.

