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Piyasalarda Bugün
Piyasalar                                                                                                                                      09/10/2017
ABD fırtınası ile kış gelir mi?

Haftaya ABD ile Türkiye arasındaki karşılıklı vize krizi ile başlıyoruz. Başkonsolosluk görevlisi Topuz’un tutuklanmasının ardından ABD’nin

göçmenler dışındaki Türk vatandaşlarına vize vermeyi durdurması üzerine Türkiye de ABD vatandaşlarına yönelik vize işlemlerini askıya aldı.

Pazar akşamı patlak veren vize krizinin ardından ilk piyasa tepkisi Asya piyasalarında Türk lirasının %2,6 değer kaybetmesi olarak görüldü. 15

Temmuz darbe girişimi sonrası en sert değer kaybı ile avro-dolar döviz sepeti tarihi zirvesini test ediyor. Türk lirasındaki değer kaybı kalıcı

olursa enflasyondan şirketlerin döviz borcuna kadar bir dizi olumsuz yansıması olacak.

Geçen hafta DXY dolar endeksindeki yükseliş sonrası bir fırtına ile kış gelmez dedik. Ama ABD ve Türkiye’nin kapıları kapatması sonrası

durum değişti. Avro-dolar sepetinin tarihi zirvelerini zorladığı bir ortamda Borsa İstanbul’un %1-2 bandında kayıpla açılmasını ve ABD ve

Türkiye’nin konuyu çözmek için atacakları adımlara odaklanmasını bekliyoruz.   

Satış dalgasında en sert etkilenecek şirketler olarak banka hisseleri, Türk Telekom, THY, Migros ve Tav öne çıkıyor. Güçlü bilançoları ve

döviz cinsi gelirleri ile Enka, Tupras, Petkim, Soda, Ereğli ve Aselsan satış dalgasından görece az etkilenecek.
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BIST-100 Hacim Yabanci%  EM Türkiye Gösterge Eurobond-2043 US$/TRY EUR/TRY TRLIBOR 3M

Kapanış 104,137 5,180 65.28 1103 405 11.98 5.71 3.6106 4.2244 13 bps 2017 9.20%

1 Gün Δ -0.2% -6.4% 0.0 bps 0.0% -1% 0.0 bps 4.6 bps 1.0% 0.5% 0.0 bps 2018 8.21%

1AylıkΔ -5.0% -12.5% 0.0 bps 2% -11% 0.4 bps 25 bps 4.8% 0.5% 0.0 bps 2019 7.29%

En İyi 5 (%) ICBCT 20% PRKME 4% ALKIM 2% THYAO 2% TUPRS 1%

En Kötü 5 (%) KOZAA -3% CLEBI -2% AKSEN -2% TTKOM -2% KRDMD -2%

 Hacmi En Yüksek 5 (TRY mn) THYAO 882 KRDMD 204 ICBCT 196 GARAN 188 TCELL 181

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

TAV Holding

Kapanış (TL) : 17.29 -  Hedef Fiyat (TL) : 24.68 - Piyasa Deg.(TL) : 6281 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 7.21 ↑
TAVHL TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 42.76 Analist: esirinel@isyatirim.com.tr 

TAV'ın havalimanları yolcu sayısı Eylül ayında toplam  %15 artış  gösterdi

TAV Havalimanları işletmesini yürüttüğü havalimanlarına ilişkin Eylül ayı yolcu trafik verilerini yayınladı. Buna göre Eylül ayında toplam dış

hat yolcu sayısı yıllık bazda %18 artışla 6.90 milyona ve iç hat yolcu sayısı %12 artış ile 4.63 milyon adede yükselerek, toplam yolcu

sayısını yıllık bazda %15 artışla 11.53 milyona taşıdı. Ocak – Eylül döneminde ise dış hat yolcu sayısı yıllık bazda %9 artışla 49.72 milyona

artarken, iç hat yolcu sayısı %6 artış ile 36.98 milyon adede yükselerek toplam yolcu sayısını yıllık bazda %8 artışla 86.70 milyona taşıdı. 

Eylül ayında Istanbul Atatürk Havalimanı’nda toplam yolcu trafiği dış hat yolcu trafiğindeki %8’lik artış ve iç hat yolcu trafiğindeki %3 artış

sayesinde yıllık bazda %7 büyüme gösterdi. Istanbul AHL’de Eylül’de dış hat transfer yolcu sayısı ve direkt giden (Q&D) yolcu sayısı

sırasıyla %2 ve %14 artış gösterdi. Eylül ayında Ankara-Esenboğa %30 yolcu büyümesi elde etti. TAV’ın yurtdışı operasyonlarında ise

Eylül’de %40 yolcu trafiği artışı kaydeden Gürcistan sene başından bu yana güçlü büyümesini devam ettiriyor. Diğer taraftan Tunus Eylül

ayındaki %20’lik yolcu büyümesi ile 2017 yılının Haziran ayında başlayan büyüme trendini devam ettirdi. TAVHL 2017 yılında işletmesini

yürüttüğü havalimanlarında toplamda %4-%5 yolcu büyümeyesi hedefliyor. 2017’de Atatürk Havalimanı dış hat yolcu büyümesi %1-%3

olarak hedeflenirken, Q&D yolcu sayısının 2016 yılına benzer olması bekleniyor. Sonuçları TAVHL için olumlu buluyor, ve hisse için

24.68TL hedef fiyatımız ile AL tavsiyemizi koruyoruz.

Petkim                        

Kapanış (TL) : 6.24 -  Hedef Fiyat (TL) : 6.52 - Piyasa Deg.(TL) : 9360 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 41.54 ↔
PETKM TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 4.49 Analist: akumbaraci@isyatirim.com.tr 

Petkim'in Rafineri Holding A.Ş.’den pay alınması için yapılan görüşmeler devam ediyor

Petkim; grup  Şirketlerinden STAR Rafineri A.Ş'de dolaylı olarak %7-9 aralığında bir paya sahip olacak şekilde, hakim ortağı SOCAR

Turkey Enerji A.Ş.'den %12-14 civarında Rafineri Holding A.Ş.’den pay alınması için yapılan görüşmeler olumlu bir şekilde devam ettiğini

açıkladı. Haberin etkisinin şu aşamada nötr olmasını bekliyoruz.

Lütfen raporumuzun sonunda yer alan bilgilendirme notuna bakınız. 2



X

Ajanda & Piyasa Verileri Linkleri

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

Analiz Özet

https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/Sayfalar/default.aspx

Takip Listesi Özet

https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/Sayfalar/takip-listesi.aspx#page-1

Temettü Tahminleri

https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/Sayfalar/takip-listesi.aspx#page-5

Gelişmiş Hisse Arama  Yeni !

https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/Sayfalar/gelismis-hisse-arama.aspx

Öneri Listeleri

https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/Sayfalar/is-yatirimin-onerileri.aspx

09/10/2017

Yurtiçi Ajanda
Ağustos Sanayi Üretimi, Yıllık değişim, % - Saat:10.00

Yurtdışı Ajanda Tahm. Önc.

ALM:Endüstriyel Üretim (Dönemsellikten arındırılmış) (Aylık)   

Saat:09:00 -- 0,0%

ALM:Sanayi Üretimi WDA   (Yıllık)   Saat:09:00 -- 4,0%

AVR:Sentix Yatırımcı Güven Endeksi % Saat:11:30 -- 42794

BRZ:FGV IPC-S Tüketici Fiyat Endeksi   Saat:14:00 -- --

x

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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https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/Sayfalar/default.aspx
https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/Sayfalar/gelismis-hisse-arama.aspx

