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Teknik Görünüm:
BIST 100 Geçtiğimiz haftayı 101.801 puandan tamamladı.
Genel işleyiş bandının (88.000-100.000) ve 100.650-100.800 direnç
noktaları üzerinde kapanış yapan endekste 105.000-106.000 seviyeleri
hedef konumunda olacaktır.
Mevcut durumda satışlarla karşılaşılması durumunda ise 100.800-100.650
99.000-97.500-96.500 potansiyel destekler olarak öne çıkacaktır.

Ekonomik Veriler:
17:00- Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi’nin konuışması
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Şirket Haberleri:
AKSEN:
23 Ocak 2019 tarihinde ilan edilen "Sadece Yerli Kömür Yakıtlı Elektrik
Üretim Santrallerini İşleten Özel Şirketlerden Elektrik Enerjisi Satın
Alımı"na yönelik olarak hazırlanan anlaşma metnine istinaden, Türk Lirası
bazında yapılan elektrik alımları; çevre mevzuatı açısından gerekli izinleri
almış ve yatırımlarını tamamlamış olan santrallere verilen 3% oranında ilave
teşvikle beraber ABD Dolarına endekslenmiştir.
Anlaşma metnine göre, 2017/11070 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
çerçevesinde verilen 7 yıllık alım garantisinin kalan 6 yılında alım fiyatı
2019 yılı ilk çeyreği için 285 TL/MWh olarak belirlenmiş olup, sonraki
aylarda ise ÜFE, TÜFE ve ABD Doları üzerinden bir fiyat endeksi ile revize
edilecektir. 2019 yılı ilk çeyreği için belirlenen 285 TL fiyat, gerek
263,99 TL olarak gerçekleşen Aralık 2018 ağırlıklı ortalama piyasa takas
fiyatından, gerekse 233,09 TL olarak gerçekleşen 2018 yılı ağırlıklı
ortalama piyasa takas fiyatının üzerindedir.
Revize edilecek fiyatın alt limiti 51.5 ABD Doları/MWh, üst limiti ise
56.65 ABD Doları/MWh olarak belirlenmiştir. Bolu Göynük Termik Enerji
Santrali'nin ihale kapsamındaki satış hacmi henüz tarafımıza tebliğ
edilmemiş olmakla beraber üretimin yaklaşık yarısının bu ihale çerçevesinde
EÜAŞ'a satılması beklenmektedir. Buna göre, 2019 yılı için
48.9-53.8 Milyon ABD Doları gelir beklenmekte ve alım miktarı ile fiyat
aralığının aynı kalması durumunda 2020 yılı ve devamındaki 5 yılın
gelirlerinin de aynı seviyelerde gerçekleşmesi öngörülmektedir.
İhale kapsamında ABD Doları bazında EÜAŞ'a satılacak enerji dışında,
Bolu Göynük Termik Enerji Santrali, üreteceği toplam enerjinin kalan
kısmını spot piyasa işlemleri veya ikili anlaşmalar çerçevesinde Türk Lirası
olarak satmaya devam ederken kapasite mekanizması çerçevesinde ayrıca
gelir yaratmaya da devam edecektir.
KKTC, Gana, Mali ve Madagaskar'da yaptığı döviz bazlı garantili
satışlarına Bolu Göynük Termik Enerji Santrali'nin döviz bazlı gelirlerinin
de eklenmesiyle, Aksa Enerji Üretim A.Ş.'nin döviz bazlı FAVÖK
rakamının 2019 yılında bu gelişmeden olumlu etkilenmesi beklenmektedir.
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JP Morgan Banka hedef fiyatlarında değişikliğe gitti;
AKBNK- 6.70 TL’den 7.20 TL
GARAN- 9.6 TL’den 9.70 TL
ISCTR- 7 TL’den 7.20 TL
VAKBN- 4.7 TL’den 4.80 TL’ye yükseltti.
* Fitch, 4 Türk bankasının notlarını teyit etti
Fitch Ratings, Anadolubank ve Fibabanka'nın uzun vadeli 'IDR' notlarını
'B+' ve Şekerbank ve Odeabank'ın notlarını da 'B' olarak teyit etti. Kredi
derecelendirme kuruluşu not görünümlerinin negatif olduğunu belirtti.

