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PİYASALARA ANALİTİK BAKIŞ
İlk Yarıda Ne Oldu…
BİST100 Endeksi %0,27 artışla 98.405 puandan açıldı. Sürekli müzayede
işlemlerinin başlamasıyla satışlarla karşılaşan endeks 97.292 puana kadar
gevşemesinin ardından ilk yarıyı %0,30 kayıpla 97.846 puandan tamamladı.
Dolar endeksi 97,0 sınırının hafif altındaki hareketine devam ederken Euro/Dolar
paritesi de 1,1275’te. 5,70 sınırının hemen altında işlemlere başlayan dolar/TL
Albayrak’ın YEP sunumuyla beraber 5,72’nin üzerine çıksa da tekrar 5,67’li
seviyelere gevşedi. ABD 10 yıllık tahvil faizi %2,50 seviyesinin altına gerilerken,
Türkiye’nin gösterge tahvil faizi dünkü kapanışa göre 48 baz puan artışla
%21,74’ten ve 10 yıllık tahvil faizi 13 baz puan artışla %17,56’dan işlem görüyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Yeni Ekonomi Programı Yapısal
Dönüşüm Adımları 2019"u açıkladı. Yeni programa göre vergi mimarisi
kapsamında istisna ve muafiyetler azaltılacak, kurumlar vergisi düşürülecek,
kamu bankalarına toplam 28 milyar lira DİBS verilecek. Konkordatolar yeni bir
yasal çerçeve ile ele alınacak. Kıdem tazminatı reformu gerçekleşecek.
Bankaların sermayeleri güçlendirilerek aktif kaliteleri artırılacak. Sigortacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurumu kurulacak. Emeklilik sistemini sürdürülebilir
hale getirmek öncelikli olacak. Tarımda Birlik Projesi Mayıs ayında açıklanacak.
Sera A.Ş. kurulacak. Mali tarafta sıkılaşma devam edecek. Kapsamlı bir katılımla
hazırlanan bu reform paketi Yargı Reformu Strateji Belgesiyle Adalet Bakanlığı
tarafından kamuoyu ile paylaşılacak.
İngiltere ekonomisi 2019’un 2. ayında %0,2 ile beklenti dahilinde büyüme
gösterirken Aralık-Şubat dönemini kapsayan 3 aylık dönemde %0,3 büyüme
gösterdi. Daha önceki okunmada %1,4 olan 4. çeyrek büyüme %1,5’e yukarı
yönlü revize edildi. Sanayi üretimi Şubat'ta aylık %0,1 beklentisine karşın %0,6 ile
beklenti üzerinde artış gösterirken Ocak verisi de %0,7’ye yukarı yönlü revize
edildi. İmalat üretimi ise Şubat’ta aylık %0,9 ile beklentileri aşarken Ocak ayı
oranı da %0,8’den %1,1’e yukarı yönlü revize edildi.
İkinci Yarıda Ne Bekliyoruz…
İkinci yarının işlemleri başlarken Avrupa Borsaları’nda pozitif bir görüntü var. ABD
Dow Jones vadeli endeksi %0,21 artıda. Brent tipi petrol varil başına 70,94
dolardan işlem görüyor. Altının onsu 1.304,0 dolar seviyesinde, gramı ise 238,2
TL seviyelerinde alıcı buluyor. Dolar/TL 5,6819, Euro/TL 6,4108 ve Euro/dolar
1,1277 seviyesinde işlem görürken %50 dolar ve %50 Euro’dan oluşan döviz
sepeti 6,05 seviyesinde. İkinci yarıda ABD’de enflasyon verisinin yanı sıra Avrupa
Merkez Bankası (AMB) faiz kararı ve sonrasında AMB Başkanı Mario Draghi’nin
yapacağı basın toplantısı takip edilecek.
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Önemli Uyarı
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.
Burada yer alan bilgiler Bizim Menkul Değerler A.Ş. (BMD) tarafından okuyucuyu bilgilendirme amacı ile
BMD’nin güvenilir olduğunu düşündüğü yayımlanmış bilgilerden ve veri kaynaklarından derlenerek
hazırlanmıştır. Kullanılan bilgilerin hatasızlığı ve/veya eksiksizliği konusunda BMD hiçbir şekilde sorumlu
tutulamaz. BMD Araştırma raporları şirket içi ve dışı dağıtım kanalları aracılığıyla tüm BMD müşterilerine
eşzamanlı olarak dağıtılmaktadır. Ayrıca, Burada yer alan tahmin, yorum ve tavsiyeler dökümanın
yayınlandığı tarih itibariyle geçerlidir. BMD Araştırma Bölümü daha önce hazırladığı ya da daha sonra
hazırlayacağı raporlarda bu raporda sunulan görüş ve tavsiyelerden farklı ya da bu raporda sunulan
görüş ve tavsiyelerle çelişen başka raporlar yayınlayabilir. Çelişen fikir ve tavsiyeler bu raporu
hazırlayan kişilerden farklı zaman dilimlerine işaret ediyor, farklı analiz yöntemlerini içeriyor ya da farklı
varsayımlarda bulunuyor olabilir. Böyle durumlarda, BMD’nin bu raporlardaki tavsiye ve görüşlerle
çelişen diğer BMD Araştırma Bölümü raporlarını okuyucunun dikkatine sunma zorunluluğu yoktur. BMD
ve ilişkili olduğu firmalar bu raporda adı geçen pay senetlerinde pozisyon sahibi olabilir ve/veya raporun
yayınlanma tarihinden sonra işlem yapabilir. Ayrıca yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle BMD
ve/veya diğer ilişkili firmalarının iş ilişkisi içerisinde olabileceğini kabul ederler.
Bu çalışma kesinlikle tekrar çıkarılmak, çoğaltılmak, kopyalanmak ve/veya okuyucudan başkasına
dağıtılmak üzere hazırlanmamıştır ve BMD Araştırma Bölümü’nün izni olmadan kopyalanamaz ve
çoğaltılıp dağıtılamaz. Okuyucuların bu raporun içeriğini oluşturan yatırım tavsiyeleri, tahmin ve hedef
fiyat değerlemeleri de dahil olmak üzere tüm yorum ve çıkarımların, BMD Araştırma Bölümü‘nün izni
olmadan başkalarıyla paylaşmamaları gerekmektedir. BMD bu araştırma raporunu yayınlamaya,
müşterilerine ve gerekli yatırım profesyonellerine dağıtmaya yetkilidir. BMD Araştırma Bölümü gerekli
olduğunu düşündüğünde düzenli olarak yatırım tavsiyelerini güncellemekte ve temel analize dayalı
araştırma raporları hazırlamaktadır. Bununla birlikte, bu çalışma herhangi bir hisse senedinin veya
finansal yatırım enstrümanlarının alımı ya da satımı için BMD ve/veya BMD tarafından direk veya dolaylı
olarak kontrol edilen herhangi bir şirket tarafından gönderilmiş bir teklif ya da öneri oluşturmamaktadır.
Herhangi bir alım-satım ya da herhangi bir enstrümanın halka arzına talepte bulunma kararı bu
çalışmaya değil, arz edilen yatırım aracı ile ilgili kamuya duyurulmuş ve yayınlanmış izahname ve
sirkülere dayanmalıdır. BMD ya da herhangi bir BMD çalışanı bu raporun içeriğindeki görüş ve
tavsiyelere uyulması sebebiyle doğabilecek doğrudan ya da dolaylı herhangi bir zarar ya da kayıpla ilgili
olarak sorumlu tutulamaz.

