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Piyasalarda Bugün
Piyasalar                                                                                                                                      31/03/2017
Zuma şoku sonrası piyasalar

Büyüme rüzgarını arkasına alan gelişmekte olan ülke borsaları yükselmeye devam ediyor. Dünya ekonomisinin iki ana motoru olan ABD ve

Çin’den gelen güçlü büyüme sinyalleri hisse senedi piyasalarını destekliyor. Büyümenin güçlü olması haftaya yapılacak Trump ve Xi

görüşmesi öncesi liderler üzerindeki baskının azalmasını sağlayabilir.

ABD dolarındaki güçlenme ve Zuma şoku gelişmekte olan piyasaların bu olumlu havadan yararlanmasını engelliyor. DXY dolar endeksinin Fed

üyelerinden gelen şahin açıklamalarla psikolojik önemi olan 100 seviyesini aşarak 100,5’e yükselmesi gelişmekte olan ülke varlıklarını

baskılamaya başladı. 

Başkan Zuma’nın piyasaların gözdesi Maliye Bakanı Gordhan’ı (diğer 8 bakanla birlikte) görevden alması üzerine Güney Afrika randı %4

değer kaybetti. Küresel risk iştahına duyarlı Türk lirası %0,4 kayıpla en çok değer kaybeden üçüncü gelişmekte olan ülke para birimi

konumunda.

Gelişmekte olan ülke paralarındaki değer kaybına paralel Borsa İstanbul’un %0,3 kayıpla açılmasını bekliyoruz. Güney Afrika randındaki satış

baskısının devam edip etmeyeceği Türkiye piyasalarında da yönün belirlenmesinde etkili olacak. Yurt içi ajandada 4. çeyrek mili gelir verisi

dışında (İş Yatırım ve piyasa beklentisi %2,3) önemli bir açıklama yok. 
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BIST-100 Hacim Yabanci%  EM Türkiye Gösterge Eurobond-2043 US$/TRY EUR/TRY TRLIBOR 3M

Kapanış 89,282 3,344 64.69 969 352 11.57 5.90 3.6452 3.9153 12 bps 2017 8.72%

1 Gün Δ 0.0% -34.6% 0.1 bps -0.2% 1% 0.0 bps -2.3 bps -0.1% -0.5% 0.0 bps 2018 7.38%

1AylıkΔ 1.7% 5.2% 0.8 bps 3% 1% 0.5 bps -13 bps 1.4% -0.5% 80.0 bps 2019 6.50%

En İyi 5 (%) IHLAS 10% CLEBI 4% KOZAA 4% KOZAL 3% TKFEN 3%

En Kötü 5 (%) NTTUR -6% AKSEN -2% AEFES -2% GSDHO -2% PETKM -2%

 Hacmi En Yüksek 5 (TRY mn) HALKB 479 GARAN 291 THYAO 171 PETKM 158 AKBNK 151

Piyasa Tahminleri

Is Yat.Tah. F/K

BIST-100 En İyi / En Kötü & İşlem Hacmi En Yüksek 5 Şirket
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BIST Rakamları(TRY) MSCI Rakamları Tahvil Piyasasi Para Piyasası

Lütfen raporumuzun sonunda yer alan bilgilendirme notuna bakınız. 1
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Sirket Haberleri

Ülker Bisküvi

Kapanış (TL) : 17.75 -  Hedef Fiyat (TL) : 20.97 - Piyasa Deg.(TL) : 6071 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 7.74 ↑
ULKER TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 18.14 Analist: iurganci@isyatirim.com.tr 

Ulker Kazakistan satın alımını tamamladı

Ülker Biskuvi, Yıldız Holding’in Kazakistan’daki üretim şirketi Hamle’nin satın alımının 3 mn dolara tamamlandığını açıkladı. Şirket daha

önce zaten satın alım niyetini açıklamıştı. Dolayısıyla, haberin hisse üzerinde sınırlı olumlu etki yapmasını bekliyoruz. Hamle 2016’da 31

mn dolar ciro ve 2 mn dolar FAVÖK kaydetti. Bu rakamlar, Ulker’in konsolide satış geliri ve FAVÖK’ünün %2,3 ve %1,2’sine tekabül ediyor.

Kazakistan atıştırmalık pazarı 56 mn ton büyüklüğünde ve hacim olarak önümüzdeki üç yıl %23 büyümesi tahmin ediliyor. Dolayısıyla, satın

almanın Ülker’in büyümesini hızlandırmasını bekliyoruz.

 

Anadolu Cam                   

Kapanış (TL) : 3.16 -  Hedef Fiyat (TL) : 3.62 - Piyasa Deg.(TL) : 1403 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.43 ↔
ANACM TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 14.56 Analist: iurganci@isyatirim.com.tr 

Anadolu Cam, Eskişehir ve Yenişehir fabrikalarının %15 paylarını satın aldı

Anadolu Cam, Eskişehir ve Yenişehir fabrikalarının %15 paylarını 107 mn TL’ye satın aldı. Değerlememizde bu azınlık paylar için 108 mn

TL varsayıyorduk. Dolayısıyla, satın alma fiyatını nötr olarak yorumluyoruz. Şişe Cam için ise grup içi yapının sadeleşmesi açısından

olumlu buluyoruz.

 

Petkim                        

Kapanış (TL) : 4.95 -  Hedef Fiyat (TL) : 4.85 - Piyasa Deg.(TL) : 7425 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 27.48 ↔
PETKM TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: -1.93 Analist: akumbaraci@isyatirim.com.tr 

PA ürünlerinde dampinge karşı önlem oranı %8.44 olarak belirlendi 

Resmi Gazete’de yer alan habere göre Türkiye Cumhuriyeti Kore Cumhuriyeti’nden ithal edilen PA ürünleri ile ilgili bir antidamping

incelemesi başlatmıştı. Bunun sonucunda dampinge karşı önlem oranın %8.44 olarak belirlendi. Petkim 2016 yılında yaklaşık 37.5bin ton

PA ürünü satmıştı. Bu tutar şirketin toplam satış hacmi içinde oldukça küçük bir oran. Bundan dolayı haberin etkisinin nötr olmasını

bekliyoruz. 

Lütfen raporumuzun sonunda yer alan bilgilendirme notuna bakınız. 2
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Ajanda & Piyasa Verileri Linkleri

Linkler çalışmadığı takdirde html adreslerini internet sunucunuza kopyalayıp enter’a basiniz. 

Sektorel tahminlerimiz ve carpanlarimizi görebilmek için tıklayabilirsiniz.

http://www.isyatirim.com.tr/in_LT_HTL.aspx

Araştırma raporlarına ulaşmak için tıklayınız

http://www.isyatirim.com.tr/reports.aspx

Temettü, sermaye artırımları, mali tablolar,piyasa özeti bilgileri için tıklayınız.

http://www.isyatirim.com.tr/C_LT_companycard.aspx

Hisse senedi öneri listemiz için tıklayınız

http://www.isyatirim.com.tr/HisseOneriSite.aspx

Raporlarımıza uye olmak için tıklayınız

marketing@isyatirim.com.tr

31/03/2017

Yurtiçi Ajanda
4Ç 2016 GSYİH, Yıllık Değişim, % - Saat:10.00 (İş Yatırım 

ve Piyasa medyan beklentisi: %2,3)

Şubat Dış Ticaret Dengesi - Saat:10.00

Yurtdışı Ajanda Tahm. Önc.

JPN:İş/Başvuru Oranı   Saat:02:30 -- --

JPN:Toplam Hanehalkı Harcamaları  (Yıllık)   Saat:02:30 -- --

JPN:Ulusal CPI YoY   Saat:02:30 -- --

JPN:Ulusal TÜFE (Taze gıda hariç)  (Yıllık)   Saat:02:30 -- --

JPN:Tokyo CPI-Taze Yiyecekler Hariç YoY   Saat:02:30 -- --

JPN:Sanayi Üretimi    (Aylık)   Saat:02:50 -- --

JPN:Sanayi Üretimi    (YoY)   Saat:02:50 -- --

ÇİN:PMI İmalat Dışı   Saat:04:00 -- 54,2

JPN:Araç Üretimi (Yıllık)   Saat:07:00 -- 3,8%

JPN:Konut Başlangıçları (Yıllık)   Saat:08:00 -- 12,8%

JPN:İnşaat Siparişleri (Yıllık)   Saat:08:00 -- 1,1%

FRN:TÜFE (AB Uyarlanmış)  (Aylık)   Saat:09:45 -- --

FRN:TÜFE (AB Uyarlanmış)  (Yıllık)   Saat:09:45 -- --

FRN:TÜFE (Aylık)   Saat:09:45 -- --

FRN:TÜFE (Yıllık)   Saat:09:45 -- --

FRN:Üretici Fiyatları Endeksi (Aylık)   Saat:09:45 -- 0,7%

FRN:Üretici Fiyatları Endeksi (Yıllık)   Saat:09:45 -- 3,3%

FRN:Tüketici Harcamaları  (Aylık)   Saat:09:45 -- 0,6%

FRN:Tüketici Harcamaları  (Yıllık)   Saat:09:45 -- 1,4%

ALM:İşsizlikteki Değişim (000's)   Saat:10:55 -- --

İNG:Cari İşlemler Dengesi    Saat:11:30 -- -25,5b

İNG:GSYİH (Çeyrek)   Saat:11:30 -- 0,7%

İNG:GSYİH (Yıllık)   Saat:11:30 -- 2,0%

AVR:TÜFE Tahmini  (Yıllık)   Saat:12:00 -- --

AVR:TÜFE Çekirdek (Yıllık)   Saat:12:00 -- --

ABD:Kişisel Harcamalar   Saat:15:30 -- --

ABD:PCE Deflator (Aylık)   Saat:15:30 -- --

ABD:PCE Deflator  (Yıllık)   Saat:15:30 -- --

ABD:Çekirdek PCE  (Aylık)   Saat:15:30 -- --

ABD:Çekirdek PCE (Yıllık)   Saat:15:30 -- --

BRZ:Ön Bütçe Dengesi   Saat:16:30 -- 36,7b

BRZ:Net Borç % GDP   Saat:16:30 -- 46,4%

ABD:Chicago Satın Alma Endeksi   Saat:16:45 -- 57,4
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Öneri bilgilendirmesi: İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin (İş Yatırım) BIST’te halka açık şirketler için AL, TUT ve SAT yönündeki

önerileri BIST-100 endeksinin (endeks) beklenen getirisine göre değerlendirilmektedir. Tüm bu öneriler İş Yatırım Araştırma Bölümü

analistleri tarafından şirketlerin ileride elde edeceği tahmin edilen karları, nakit akımları ve bilançolarına göre bağımsız olarak

değerlendirilir. Ek olarak, analistler koşulların elverişsiz olduğu veya doğru değerlendirme yapmanın mümkün olmadığı durumlarda bazı

hisse senetleri için geçici olarak GÖZDEN GEÇİRİLİYOR önerisi verebilirler. Münferit her şirket için yatırım önerisi sırasıyla belirtilen şu

kriterlere göre değerlendirilir i-) şirketin beklenen toplam getiri potansiyeli endeksin beklenen getiri potansiyelinin %5 üzerinde ise AL

önerisi verilir; ii-) şirketin beklenen toplam getiri potansiyeli endeksin beklenen getiri potansiyelinin %5 altında ise SAT önerisi verilir; iii-)

şirketin beklenen toplam getiri potansiyeli ile endeksin beklenen getiri potansiyeli arasındaki fark negatif %5 ve pozitif %5 sınırları içinde

kalıyorsa TUT önerisi verilir.

Portföy getirisi bilgilendirmesi: En Çok Önerilenler (En Az Önerilenler) listesi Araştırma Müdürlüğünün takip ettiği hisseler arasından

temel analize ve piyasa dinamiklerine göre daha cazip (pahalı) olanlar arasından seçilerek oluşturulur. Seçilen şirketler kısa vadeli artış

(azalış) potansiyeline, piyasa değerinin ve işlem hacminin büyüklüğüne göre ağırlıklandırılarak bir portföy oluşturulur. Oluşturulan

portföyde yapılacak değişiklikler yatırımcılara duyurulduktan sonraki ilk seansın ortalama fiyatları baz alınarak yapılır. Duyurular,

seansın kapalı olduğu saatlerde yapılmaktadır. En Çok Önerilenler (En Az Önerilenler) listesinin endekse göre (BIST 100) ve mutlak

anlamda performansı ölçülürken alım satım işlemleri dolayısıyla oluşan maliyetler dikkate alınmamaktadır. Endeke göre getiri

hesabında  23/09/2013 tarihinden itibaren ilgili seansın ağırlıklı ortalama  endeks değerleri esas alınmaktadır. 
Burada yer alan bilgiler İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve

tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat

kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer

alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım

önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu

nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir .

Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler,

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile

ortaya çıkabilecek hatalardan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.
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