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ABD’de yeni sorun Medicare
Devletin yaşlı ve emeklilere sunduğu sağlık destek programı olan Medicare
isimli sağlık reformunun uzatılmasını isteyen demokratlar ve uzatılmasını
istemeyen cumhuriyetçiler arasındaki anlaşmazlıktan olayı endeksler sağlık
sektörü öncülüğünde gerilerken, ABD ile Çin’in mayıs sonuna kadar ticaret
anlaşmasını imzalaması yönündeki beklentiler de tarafların üzerine
çalıştıklarını belirttikleri % 10 luk kısımda anlaşmazlık olduğu şeklinde
yorumlarda düşüşdedki diğer etmen oldu.

Paskalya tatiline girelecek olması da ( paskalya tatili öncesi kutsal Cuma
tatili) hacimlerin düşmesine risk iştahının off modunda kalmasına neden
olmakta. ABD'de 10 yıl vadeli hazine tahvillerinin faizi 2 baz puan artarak %
2,57 seviyesine yükselirken, WTI petrolün varili % 0.1 yükselerek 63.84
dolar çıktı, Ons Altın ise %0.2 değer kaybederek 1,271.87 dolara geriledi.
Bej book.. ABD'de ekonomik aktivitenin hafif ila orta hızda büyüdüğü,
işgücü piyasasının sıkı kaldığını, ücret artışının ılımlı olduğunu belirtirken
kredi talebinin karışık, imalat sanayii raporlarınındaki olumluluğa dikkat
çekildi.
ABD'de dış ticaret açığı Şubat'ta %3.4 gerileyerek 8 ayın en düşük seviyesine
indi.Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı veriye göre önceki ay 51.1 milyar dolar
olan ticaret açığı Şubat ayında 49.4 milyar dolara geriledi. (Beklenti 53.4
milyar dolardı.) Ocak'ta 207.36 milyar dolar olan ihracat Şubat'ta % 1.1
artışla 209.69 milyar dolara yükseldi. Bu, 4 ayın zirvesi olarak kayda geçti.
Atlanta Fed, ABD'nin ticaret açığının Şubat ayında son 8 ayın en düşük
seviyesine gerilediğine işaret eden veriler sonrasında 2019 ilk çeyrek için
GSYH büyüme tahminini % 2,3'ten % 2,4'e çıkardı
Buğünün gündeminde ise ABD ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi öncü
beklenti verileri olacak. Bakalım Çin ile normalleşme yolundaki açıklamalar
öncü beklentilerde etkili olacak mı. AB endeksinin imalat sanayinde sınırlı
artışla 48.0 , ABD’de ise imalat sanayi PMI endeksinin sınırlı yükselişle 52.8
olması beklenmekte. Yurtiçinde ise TCMB ve BDDK, 12 Nisan haftasına
ilişkin bankacılık sektörü, portföy hareketleri ve döviz rezervi verilerini
açıklayacak.
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USD/TL Dün 5,7099 seviyesine kadar gerileyen parite de değer kazancı

kalıcı olmadı. Hem FT’de yayınlanan TCMB’nin rezervlerine yönelik
yorum, hem İstanbul seçimlerinin iptaline ilişkin bir başvurusunun
bulunması, hem de ABD ile ilişkilerdeki soru işaretlerinin devam etmesi
kurdaki kalıcı değer kazancının olamamasına neden olmakta. 5,79
seviyelerinden işlem gören kurda 5,72 ve 5,66 seviyeleri önemli destekler.
Dirençler ise 5,83 ve 5,86 olarak dikkat çekmektedir.
BIST-100: Dünde güçlü bir gün geçiren ve %1,44 değer kazanan ve
98,203’den kapanan BIST-100’de 97,800 seviyesinin üstünde
kalınmasıyla birlikte 98,900 – 101,000 hareketine yönelimi güçlenecektir.

Lütfen son sayfadaki çekinceyi okuyunuz.
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ÖNEMLİ GELİŞMELER
İnşaat demiri ithalatında uygulanan gümrük vergisi oranı Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) üyesi olmayan ülkeler
için yüzde 10'dan yüzde 30'a yükseltildi. İthalat Rejimi Kararına Ek Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de
yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, DTÖ üyesi olmayan ülkelere inşaat demiri için yüzde 10 olarak
uygulanan gümrük vergisi oranı yüzde 30'a çıkarıldı. Öte yandan, Ticaret Bakanlığının İhracı Kayda Bağlı
Mallara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

ABD ile Çin arasında gidilmesi beklenen ticaret anlaşmasının Mayıs başında açıklanmasının hedeflendiği
belirtildi. Konu hakkında bilgi sahibi iki kaynağa göre kıdemli ABD ve Çin yetkilileri, Mayıs başında ticaret
anlaşmasına varma çabasıyla daha fazla yüz yüze görüşme planlıyor. Buna göre ABD Başkanı Donald Trump
ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Mayıs sonunda ticaret anlaşmasını imzalayacak. ABD Ticaret Temsilcisi
Robert Lighthizer ile Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in 29 Nisan haftasında Beijing'e gitmeyi planladığını
aktaran kaynaklara göre sonraki hafta, Çin Başbakan Yardımcısı Liu He müzakereler için Washington'da
bulunacak. Kaynaklara göre yetkililer, Liu'nun Washington seyahati sırasında tarafların ticaret anlaşmasına
vardığını ve muhtemelen Mayıs sonunda gerçekleştirilecek imza töreninin detaylarını açıklamak istiyor.
Lighthizer'ın sözcüsü söz konusu seyahat ile ilgili yorum yapmayı reddetti.
Emlak Konut GYO yaptığı açıklamada, Bahçekent Flora projesinde bazı bölümlerin kısmi kesin kabulünün
yapıldığını bildirdi.
Vakıf GYO 2018 yılı net dönem karından toplam 5 mn TL (%2,22) pay biçiminde (bedelsiz) kar payı dağıtma
teklifini genel kurul onayına sunacağını açıkladı.
Zorlu Enerji , Konya Çumra’da kurmayı planladığı 18 MW kurulu güce sahip olacak Alibeyhöyüğü Güneş
Enerji Santrali Projesi için üretim lisansının alındığını, ilgili lisansın %100 bağlı ortaklığı olan Çumra Güneş
Enerjisi ve Üretim AŞ'ye devredilmesi için EPDK'ya başvurduğunu bildirdi. "
Amerikan Time dergisi, "Yılın Etkili 100 ismi"ni açıkladı. Time'ın her sene açıkladığı "Yılın en etkili 100 ismi"
listesinde bu yıl liderler kategorisinde ABD Başkanı Donald Trump, Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern,
Pakistan Başbakanı İmran Khan, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı
Nancy Pelosi, ABD Kongresinin en genç üyesi New York Temsilcisi Alexandria Ocasio-Cortez ve Abu Dabi
Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan yer aldı.
Eski New Jersey Valisi Cumhuriyetçi Chris Christie, Trump'ın listeye girmesine ilişkin "Her modern ABD
Başkanı dünyayı etkilemeye çalışır. Trump, bunu NATO ülkelerinin adil ödeme yapmamalarına karşı çıkarak,
Çin ve diğer Kuzey Amerikalı komşularımızı daha adil ticaret anlaşmalarına zorlayarak ve İran ile nükleer
anlaşmadan çekilerek yaptı." değerlendirmesini yaptı.
Christie, ABD Başkanı'nın, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un ile masaya oturmasını da "Trump'ın en cesur
adımı" olarak nitelendirdi.
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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.

