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Piyasalarda Bugün
Piyasalar                                                                                                                                      10/10/2017
Hasar kontrol…

Haftaya ABD ile Türkiye arasındaki karşılıklı vize krizi yüzünden kan kaybıyla başladık. Başkonsolosluk görevlisi Topuz’un tutuklanmasının

ardından ABD’nin göçmenler dışındaki Türk vatandaşlarına vize vermeyi durdurması üzerine Türkiye piyasalarında panik satışlar hakim oldu. 

15 Temmuz darbe girişimi ve Fitch’in not indirimi sonrası en sert değer kaybını yaşayan Türk lirası avro-dolar döviz sepetine karşı gördüğü dip

seviyeleri test etti. 10 yıllık devlet iç borçlanma senedi %11,5 ile, Borsa İstanbul gelişmekte olan piyasalara göre %41 ıskonto ile küresel kriz

sonrası gördüğü en kötü seviyelerden işlem gördü.

Doların küresel olarak değer kaybetmesi ve piyasalardaki panik dalgasının azalmasına paralel bugün Türkiye piyasalarında toparlanma

çabaları görebiliriz. Asya piyasalarında güçlenen Türk lirası Borsa İstanbul’da %1 civarında toparlanmaya işaret ediyor. Tepki alışlarının ne

kadar kalıcı olacağı Columbus tatilinden dönen ABD’li yatırımcıların tavrına ve önümüzdeki günlerde Erdoğan ile Trump arasında yapılması

muhtemel telefon trafiğine bağlı olarak belirlenecek.

Geçtiğimiz haftalarda DXY dolar endeksindeki yükseliş sonrası bir fırtına ile gelişmekte olan ülkelere kış gelmez dedik. Gelişmekte olan ülke

varlık fiyatlamaları halen görüşümüzü destekliyor. Ancak ABD ile Türkiye arasındaki politik kriz Türkiye piyasalarında iklimi değiştirdi. Krizin

uzun sürmesi ve Avrupa ile ilişkilerin de kötüleşmesi durumunda gelişmekte olan ülkelerde bahar havası varken Türkiye piyasalarında erken

kış yaşayabiliriz.
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BIST-100 Hacim Yabanci%  EM Türkiye Gösterge Eurobond-2043 US$/TRY EUR/TRY TRLIBOR 3M

Kapanış 101,298 7,211 65.38 1100 382 12.22 5.71 3.7026 4.3461 13 bps 2017 9.00%

1 Gün Δ -2.7% 39.2% 0.1 bps -0.2% -6% 0.2 bps 0.0 bps 2.5% 2.9% 1.6 bps 2018 7.97%

1AylıkΔ -6.6% 1.6% 0.0 bps 1% -15% 0.6 bps 31 bps 8.5% 2.9% 1.6 bps 2019 7.09%

En İyi 5 (%) SODA 2% FROTO 0% ENKAI 0% EREGL -1% ICBCT -1%

En Kötü 5 (%) THYAO -9% PRKME -7% KARSN -7% VESTL -6% IHLAS -6%

 Hacmi En Yüksek 5 (TRY mn) THYAO 1964 GARAN 400 KRDMD 276 ICBCT 264 TCELL 202

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

Türk Hava Yolları

Kapanış (TL) : 8.43 -  Hedef Fiyat (TL) : 10.18 - Piyasa Deg.(TL) : 11633 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 196.27 ↑
THYAO TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 20.8 Analist: esirinel@isyatirim.com.tr 

THY’nin Eylül ayında toplam yolcu sayısı %13 arttı 

Eylül ayında THY’nın dış hat yolcu sayısı %12 artışla 3.86 milyona, iç hat yolcu sayısı %14 artışla 2.88 milyona yükselirken toplam yolcu

sayısını %13 artışla 6.74 milyona taşıdı. Eylül ayında dış hat transit yolcu sayısı %2 düşüş gösterirken, giden direkt yolcu sayısı yıllık bazda

%31 artış gösterdi. Ocak - Eylül döneminde ise THY’nin toplam yolcu sayısı %6.9 artışla 51.63 milyona yükseldi (dış hat yolcu 6.3% artış ile

29.17 milyon ; iç hat yolcu %7.7 artış ile 22.45 milyon) .

• Eylül ayında toplam yolcu doluluk oranı yıllık bazda 5.7 puan artışla %81.5’e yükseldi. (dış hat 6.1 puan +; iç hat 2.8 puan +)

• Eylül ayında toplam arz edilen koltuk %1.9 artış gösterdi (dış hat 0.8% +; iç hat 9.3% +)

• Eylül ayında toplam ücretli yolcu km %9.5 artışla 13.15 milyona yükseldi .

• Toplam kargo ve posta Eylül ayında da büyüme devam ederken yıllık bazda %25 artış kaydetti.

• THY’nin Eylül ayı toplam filo sayısı ise %1.5 düşüşle 328 adete geriledi.

THY’nin 2017 yılında %8 artışla 67.6 milyon yolcu sayısına (iç hat %11 artış ile 30.3 milyon; dış hat %5 artışla 37.3 milyon) ulaşacağını

öngörüyor ve 4Ç17’de yolcu sayısının %10 artacağını tahmin ediyoruz. Hisse için 10.18 TL hedef fiyatımız ile AL tavsiyemizi koruyoruz.

Afyon Çimento                 

Kapanış (TL) : 7.49 -  Hedef Fiyat (TL) : n.a - Piyasa Deg.(TL) : 749 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 11.57 ↑
AFYON TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a Analist: eakalan@isyatirim.com.tr 

Afyon Çimento eski fabrika arazisinin 67 bin m2'sini 60 milyona sattı 

Afyon Çimento 157 bin m2 eski fabrika arazisinin 67 bin m2’sini 60 milyon TL’ye sattığını duyurdu. Açıklanan tutar bizim tüm arazi (157bin

m2 ) satışı için tahmin ettiğimiz TL100mn'nin üzerinde gerçekleşti. Elde edilen nakit şirketin finansal durumunu güçlendirmek için

kullanılacak.

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. 

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

10/10/2017

Yurtdışı Ajanda Tahm. Önc.

JPN:Ticaret Dengesi (Ödemeler Dengesi bazında)   

Saat:02:50 -- ¥566,6b

ALM:Ticaret Dengesi    Saat:09:00 -- 19,5b

ALM:Cari İşlemler Dengesi    Saat:09:00 -- 19,4b

FRN:Sanayi Üretimi    (Aylık)   Saat:09:45 -- 0,5%

FRN:Sanayi Üretimi    (YoY)   Saat:09:45 -- 3,7%

FRN:İmalat üretimi (Aylık)   Saat:09:45 -- 0,3%

FRN:İmalat Üretimi (Yıllık)   Saat:09:45 -- 3,9%

İNG:Sanayi Üretimi    (Aylık)   Saat:11:30 -- 0,2%

İNG:İmalat Üretimi (Yıllık)   Saat:11:30 -- 1,9%

İNG:İnşaat Sektörü Üretimi SA MoM   Saat:11:30 -- -0,9%

İNG:İnşaat Sektörü Üretimi (Dönemsellikten arındırılmış) 

(Yıllık)   Saat:11:30 -- -0,4%

İNG:Görünen Ticaret Dengesi GBP/Mn   Saat:11:30 -- -£11576

İNG:Ticaret Dengesi Non EU GBP/Mn   Saat:11:30 -- -£3842

İNG:Ticaret Dengesi    Saat:11:30 -- -£2872

ABD:NFIB KOBI Iyimserlik Endeksi   Saat:13:00 -- 105,3

İNG:NIESR GDP Tahmini   Saat:15:00 -- 0,4%
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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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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

