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Büyümede zorlanan dünya
Ekim ayında dünyanın en büyük iki ekonomisi Çin ile ABD arasındaki ticaret
tarifelerinin artması nedeniyle küresel büyüme tahminlerini düşüren IMF
Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu’nun başlamasından hemen önce raporunu
revize etti. IMF dünkü raporunda da 2019 için tahminini yüzde 3.7’den yüzde 3.5’e
indirdi. Küresel büyüme tahminlerini revize eden IMF, son yıllarda görülen
genişlemenin ivme kaybettiğini bildirdi. Düşüşün ana sebebi büyümenin Avrupa
için %1.6'a ,Çin içinse %6.2'ye düşürülmesi. Avrupa ekonomilerinde en sert
revizyon Ekim'de % 1.9 beklenen Almanya'da büyümenin % 1.3'e çekilmesi olarak
görülüyor. Yeni yakıt emisyonu standartlarına bağlı olarak Alman otomobil
üreticileri için zayıflığa ve İtalya’daki yumuşak iç talebe işaret ederek kısmen geçen
yıldan devredildiğini belirtti. ABD’nin büyümesi ise %2.5 ile sabit tutulmuş
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Bu haftanın gündeminde de ECB Toplantısı var. Faiz oranı veya para politikasına
dair bir değişiklik beklenmese de Draghi’nin toplantı sonrası yapacağı açıklamalar
esas odak noktasında olacak gibi görünüyor.Çünkü Avrupa tarafından gelen veriler
(Almanya, İtalya, Fransa ve İspanya) ciddi yavaşlamalara işaret ediyor. Bu durumda
da varlık alım programının sonlandırılmasına dair zamanlamanın talihsiz olduğunu
görmekteyiz. Dolayısyla bizim genel beklentimiz 2019 yılı içerisinde ECB’nin TLTRO
olarak kısaltılan hedeflenmiş uzun vadeli yeniden finansman operasyonlarına
yeniden başlaması yönünde. Bütün birlik ülkelerine kapsayan gevşek bir para
politikası uygulamak yerine ihtiyacı olan ülkeleri hedefleyen daha iyi ayarlanmış bir
program uygulanabilir. Bu hamle ECB’nin bilançosunun şişmesine neden olabilir
fakat AB’nin içinde bulunduğu durumda hiç parlak değil.
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Bugün risk iştahını azaltan etmenlerle güne başlıyoruz ki bunlar da yukarıda
açıkladığımız büyüme sorunlu dünya ve ABD-Çin ticaret görüşmlerinin beklenilen
düzeyde gitmediğine yönelik haber akışları olarak dikkat çekiyor.
Bugünün gündeminde Davos toplantısı, Almanya ZEW endesksi ve bugün açılan
ABD piyasalarında ikinci el konut verileri olacak.
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Teknik göstergelerin aşırı alım verdiği BİST 100 Endeksinde 99,800’den gelen satışlar aslında sağlıklı bir düzeltme hareketinin işaretdir. Bu tür
hareketlerin düzeltmesi ortalama yükseliş puanlarının 1/3’nün geri alınmasıyla olur ki bu da 200 günlük ortalama 96,500 -700 seviyelerine denk
gelmektedir. Bugün için ilk destek noktamız 98,700 olarak dikkat çekmektedir.

Lütfen son sayfadaki çekinceyi okuyunuz.

M.Baki Atılal
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ÖNEMLİ GELİŞMELER


AKBNK yeni pay alma haklarının kullanım süresi içerisinde kullanılmayan 1.477.315 adet payın 22-23
Ocak tarihleri arasında birincil piyasada satılacağını açıkladı. Bugün, kalan paylar Birincil Piyasa'da
oluşan fiyattan halka arz edilecek.



Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Güler, beyaz eşyada Özel
Tüketim Vergisinin sıfırlanmasının iç piyasadaki büyümeyi olumlu etkilediğini ve dolayısıyla sektör
olarak talebin ÖTV’nin geçici olarak değil kalıcı olarak kaldırılması yönünde olduğunu söyledi.



Beşiktaş Futbol 1 Eylül - 30 Kasım 2018 dönemi finansallarında 21,4mn TL net dönem karı elde
edilmiştir. Kar elde edilmesinde net finansman giderlerin bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 42,7mn TL
düşmesi etkili olmuştur. İkinci çeyrekteki kara rağmen Beşiktaş Futbol'un 1 Haziran - 30 Kasım dönemi
altı aylık net dönem zararı 156,4mn TL olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılının aynı döneminde 3,9mn TL
zarar kaydedilmişti.



Galatasaray Sportif 1 Eylül - 30 Kasım 2018 dönemi finansallarında 120,8mn TL ana ortaklık karı
yazılmıştır. 2017 yılının ikinci çeyreğinde kaydedilen 45,8mn TL net finansman giderlerine karşın 2018
yılın ikinci çeyreğinde 43mn TL net finansman geliri elde edilmesi karı desteklemiştir. İkinci çeyrekteki
kar ile birlikte Galatasaray Sportif'in 1 Haziran - 30 Kasım 2018 dönemi altı aylık ana ortaklık net dönem
karı 2,9mn TL olarak gerçekleşmiştir.



Fenerbahçe Futbol 1 Eylül - 30 Kasım 2018 dönemi finansallarında 287,6mn TL ana ortaklık karı
yazılmıştır. Kar elde edilmesinde ise 2017 yılının aynı çeyreğinde 91,2mn TL'lik net finansman
giderlerinin 2018 yılı ikinci çeyreğinde 385,8mn TL gelire dönüşmesi etkili olmuştur. İkinci çeyrekteki
kara rağmen Fenerbahçe Futbol'un 1 Haziran - 30 Kasım dönemi altı aylık ana ortaklık net dönem zararı
56,9mn TL olarak gerçekleşmiştir.



Halkbank , kredi kartı borçlarını ödemekte zorlanan ve birikmiş kredi kartı borcunu yapılandırmak
isteyen müşterilerine “Halk Destek Kredisi” kullandıracağını açıkladı. Buna göre kredi kapsamında,
Halkbank kredi kartı kullanıcıları, Halkbank ve diğer bankalara ait kredi kartı borçlarını aylık %1,10’dan
başlayan faiz oranları ve 60 aya kadar vade ile yapılandırma imkânından yararlanabileceği belirtildi.
Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ise, müşterilerine her türlü desteği vermeye hazır olduklarını
ifade etti.



Martı GYO ile Türkiye İş Bankası A.Ş. arasında yürütülen, 3,3mn EUR tutarındaki kredinin yeniden
yapılandırılması görüşmeleri tamamlanmış ve protokol imzalanmıştır. İmzalanan bu protokole göre
kredinin vadesi Mart 2021 tarihine kadar uzatılmıştır.



YGGYO daha önce nominal değeri azami 1.5mn lot olarak belirlediği hisse alım programında bugüne
kadar 1.13mn payın alındığını dün gerçekleşen yönetim kurulu toplantısında ise geri alım tavanının
6.25mn lota ayrılacak fonun ise TL50mn'a yükseltilmesine karar verildiğini açıkladı.



Arçelik Genel Müdürü Can Dinçer, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programına Destek, Değişim
Kampanyası ve Kasım başında yürürlüğe giren ÖTV indirimi ile perakende satışlarında tekrar çift haneli
rakamları yakaladıklarını belirtirken, ÖTV indiriminin yılın ilk 3 ayına uzatılması ve elektronikte taksit
sayısının artırılmasının 2019'da pazarı ve sektörü canlandıracağını ifade etti.



Yataş, Pictet Asset Management Ltd, 4,47 TL fiyattan 339.147 adet pay alışı gerçekleştirdiğini ve Pictet
Asset Management Ltd.'nin sahip olduğu pay oranının %4,96’dan %5,19’a yükseldiği belirtildi.



Niğbaş Niğde Beton, Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir
Sistemi (VBTS) kapsamında NIBAS.E paylarında 22/01/2019 tarihli işlemlerden (seans başından)
05/02/2019 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. VBTS kapsamında NIBAS.E
paylarında uygulanmakta olan açığa satış ve kredili işlem yasağı brüt takas uygulaması ile birlikte
05/02/2019 tarihine (seans sonuna) kadar devam edecektir.
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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.

