Sayfa 1

15/03/2019

Teknik Görünüm:
BIST 100 dünü %0.23’lük değer kazancıyla 102.432 puandan tamamladı.
Mevcut durumda 102.500 103.000 seviyeleri dirençler olarak takip
edilecektir. İfade edilen dirençlerin aşılması yeniden 105.000-106.000
dirençlerini gündeme getirebilir. Diğer taraftan geri çekilmelerde 100.700
önemini koruyor.
Ekonomik Veriler:
10:00- Türkiye İşsizlik Oranı. Beklenti: %13
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Şirket Haberleri:
MAVI:
Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler:

*Kayank Mavi Giyim

*MAVİ GİYİM'IN 1 ŞUBAT 2018-31 OCAK 2019 DÖNEMİ
KONSOLİDE NET KARI 91.517.000 TL (ÖNCEKİ: 85.871.000 TL)
*VBTS kapsamında, FONET.E, ISGSY.E ve NIBAS.E payları bugün seans
başından itibaren 29 Mart seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili
işlemlere konu edilemeyecek.
*VBTS kapsamında, IHYAY.E payları bugün seans başından 29 Mart seans
sonuna kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecek.
*ISFIN payında 17 Haziran tarihine kadar 3 ay süreyle açığa satış ve kredili
işlem yasağı ile brüt takas tedbiri uygulanacak.
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Gündem:
*Amerika'nın Sesi internet sitesinde yayınlanan habere göre;
Türkiye'nin Rusya'dan teslim almayı planladığı füze savunma sistemi
S-400'lere ilişkin hem Ankara, hem de Washington'dan karşılıklı
Açıklamalar gelmeye devam ediyor. Üst düzey Amerikalı yetkililer
Türkiye'nin S-400 kararının sadece ticari değil ulusal güvenlik meselesi
olarak değerlendirilmesi gerektiği mesajını verdi.
Reuters haber ajansına göre bir grup gazeteciyi bilgilendiren üst düzey
Amerikalı yetkililer Türkiye'nin S-400 füze sistemini satın alma kararının
NATO için bir ulusal güvenlik sorunu yaratacağını savundu.
Üst düzey yetkililer Türkiye'nin S-400 kararının NATO'dan çekilmeyle eş
değer olmadığını ancak konunun sadece ticari bir karar olarak değil ulusal
güvenlik meselesi olarak görülmesi gerektiğini kaydetti.
Üst düzey Amerikalı yetkililerden biri "Türkiye'nin NATO'ya katılımının ve
ikili ilişkilerin kesintisiz ve etkilenmeden devamını sağlamak için bir dizi
seçenek üzerinde çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. Yetkili
"Hem Amerika hem de NATO müttefiklerine F-35 açısından risk o kadar
ciddi ki iki sistem birlikte yer alamaz" diye konuştu.
*S&P Global Ratings, Türk ekonomisinin dibi gördüğünü söylemek için
henüz çok erken olduğunu düşünüyor.
S&P Global Ratings'den yapılan ve herhangi bir kredi notu hareketi
içermeyen açıklamada; diğer ülkelerin tecrübelerinin ekonomide kredi
kaynaklı aşırı ısınmayı sıklıkla, büyümeye zarar veren uzun süreli kaldıraç
azaltmanın takip ettiğini gösterdiği belirtildi.
Ağustos ayındaki döviz krizini takiben Türkiye'nin kademeli bir
ayarlamadan geçtiğine dair görüşünü sürdüren kredi derecelendirme
kuruluşu, temel senaryolarının Türkiye'nin 2019'da yıllık negatif büyüme
göstereceği şeklinde olduğunu vurguladı.

