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Piyasalarda Bugün
Piyasalar                                                                                                                                      02/11/2017
Borsa İstanbul nereye koşuyor?

Dünya borsalarındaki yükseliş devam ediyor. Küresel büyümeyi ve Powell’in Fed başkanlığını arkasına alan MSCI dünya endeksi yeni zirveler

yapıyor. Dolar ve gelişmiş ülke faizleri hızlı  yükseliş  sonrası soluklanıyor.

Türkiye piyasalarında da durum farklı değil. Dünya borsalarındaki yükselişi arkasına alan MSCI Türkiye hafta başından beri %4,5 dolar

bazında getiri sağlayarak gelişmekte olan borsaları %2,8 yendi. Tarihi zirvelerinde işlem gören büyük şirketlerin artması ve yabancı yatırımcı

payındaki artış borsadaki yükselişin teknik olarak güçlü olduğunu gösteriyor.

ABD borsaları ve Asya borsaları Borsa İstanbul’da hafif yukarı yönlü bir açılışa işaret ediyor. 110,000 psikolojik seviyesinin yüksek hacimle

geçilmesi ve uzun bir aradan sonra bankaların sanayi hisselerini yenmesi borsadaki yükselişin devam edebileceğine işaret ediyor. Yükselişin

önündeki temel risk ABD ile vize krizinin çözülmesinde yaşanabilecek gecikmeler. 

Beklentilerden güçlü kar açıklayan Coca-Cola ve hisse geri alımı yapan Emlak GYO hisselerinin endeksi yenmesini bekliyoruz. Her iki

hissede son dönemde endeksin  gerisinde kalmasıyla dikkat çekiyor. 
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Haberler & Makro Ekonomi
Ekim’de PMI İvme Kaybetti 

Dün açıklanan veriye göre Ekim’de imalat sanayi PMI 52,8 ile bir önceki aydaki zirveye (53,5) kıyasla geriledi ancak 50 seviyesinin üzerinde

kalmaya devam etti. Hatırlanacağı üzere endeksin 50 eşik seviyesinin üzerinde olması sektör genelinde iyileşmeye işaret ediyor. PMI verisi

son 8 aydır eşik seviyenin üzerinde. PMI bültenine göre yeni siparişlerdeki güçlü artış endeksi yukarıda tutuyor. Ek olarak, firmaların üretim,

satın alma faaliyetlerinde, istihdamında ve ihracat siparişlerinde artış söz konusu. Öte yandan, enflasyonist baskılar Ekim ayında da artışını

sürdürdü. Özetle son çeyreğin ilk verisi büyümenin önceki çeyreğe kıyasla ivme kaybettiğine işaret ediyor.

Ekim’de İhracat %16 Arttı

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre Ekim ayında ihracat yıllık bazda %16’lık artışla 13,5 milyar dolara geldi. Böylece 12 aylık birikimli

ihracat yıllık %11 artışla 154,2 milyar dolara ulaştı. Ülkelere göre bakıldığında 1,5 puan katkıyla ABD öne çıkarken, Almanya, İspanya, Fransa

ve Rusya takip eden ülkeler oldu (sırasıyla 1,3 puan, 1,2 puan,1 puan). Eylül ayındaki ivme kaybı ardından ihracatın tekrar hız kazanması iyi

haber. İhracatta AB’nin desteğinin devam ettiğini görüyoruz. Altın dâhil resmi ve ithalatı bugün Gümrük Bakanlığı tarafından açıklanacak dış

ticaret öncü verisinde göreceğiz. 

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

Kapanış 113,024 11,082 65.31 1129 417 12.74 5.92 3.8149 4.4406 13 bps 2017 10.04%

1 Gün Δ 2.6% 34.6% 0.1 bps 0.9% 2% 0.0 bps 1.9 bps 0.9% 0.9% -11.6 bps 2018 8.80%

1AylıkΔ 9.8% 93.7% 0.0 bps 4% 2% 0.8 bps 23 bps 7.2% 0.9% 0.1 bps 2019 7.88%

En İyi 5 (%) VESTL 12% KRDMD 11% GOZDE 7% ALCTL 7% YAZIC 6%

En Kötü 5 (%) KARSN -3% ICBCT -3% ASELS -2% BANVT -1% TMSN -1%

 Hacmi En Yüksek 5 (TRY mn) KARSN 1294 THYAO 1232 VESTL 1135 KRDMD 593 GARAN 558

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

Emlak Konut GYO

Kapanış (TL) : 2.69 -  Hedef Fiyat (TL) : n.a - Piyasa Deg.(TL) : 10222 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 43.43 ↑
EKGYO TI Equity- Öneri :GÖZDEN GEÇİRİLİYOR Get.Pot.%: n.a Analist: eakalan@isyatirim.com.tr 

EKGYO 2015 yılında başlatılan ve 3 yıl geçerliliği olan hisse geri alım programı kapsamında bir alım daha gerçekleştirdi. 2,64 TL- 2,70 TL

fiyat aralığından 2.509.000 adet geri alım yapan şirketin program kapsamında aldığı payların toplamı 122.579.862 olurken şirket sermayesi

içindeki oranı %3,2’ye ulaşmıştır. Üst limit 380 milyon adet olarak belirlenen program kapsamında şirketin 2018’in Nisan ayına kadar 257

milyon daha alım hakkı bulunmaktadır. Geri alımın hisse üzerinde olumlu bir etki yaratmasını bekliyoruz.

Coca-Cola İçecek A.Ş

Kapanış (TL) : 38.38 -  Hedef Fiyat (TL) : 43.5 - Piyasa Deg.(TL) : 9763 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 3.28 ↑
CCOLA TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 13.34 Analist: kdemirak@isyatirim.com.tr 

CCOLA 3Ç17: Beklentilerin üzerinde net kar

Bizim 201 mn TL ve piyasanın 214mn TL net kar beklentisine kıyasla, Coca Cola Icecek (CCI), 3Ç17 yıllık bazda %56 büyümeye tekabül

eden 241mn TL net kar açıkladı. Net kar büyümesi azalan kur farkı giderleri ile düşen finansal giderler, beklentimizin altında gerçekleşen

etkin faiz oranı ve iyileşen operasyonel performans ile desteklendi. Şirketin konsolide FAVÖK rakamı, piyasa ve bizim beklentilerimize

paralel yıllık bazda %24 büyüme kaydederek 517mn TL ye ulaştı. (Piyasa: 510mn TL ; İŞY: 501mn TL). Konsolide ciro ise yine piyasa

beklentilerine paralel, 23% büyüme ile 2,75bn TL ye ulaştı. (Piyasa: 2.73bn TL ; İŞY: 2.76bn TL). Ciro da görülen büyüme %5,6 konsolide

satış hacmi büyümesi, fiyat artışları ve önemli ölçüde operasyonların pozitif kur dönüşüm etkisinden kaynaklandı. Şirketin dün piyasanın

%3,5 altında performans göstermesini de göz önüne alarak sonuçlara piyasa reaksiyonunun pozitif olmasını bekliyoruz. Diğer yandan hisse

alakalı TUT tavsiyemizi devam ettiriyoruz.   

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

02/11/2017

Yurtiçi Ajanda
AEFES 3Ç17 mali tablo açıklaması (İŞY net kar tahmini: 

220 mn TL, Piyasa beklentisi: 222 mn TL)

LOGO 3Ç17 mali tablo açıklaması (İŞY net kar tahmini: 10 

mn TL)

TOASO 3Ç17 Mali Tablo Açıklaması (İş Yatırım Net Kar: 

TL243mn; Piyasa:TL256mn)

Yurtdışı Ajanda Tahm. Önc.

JPN:Para Tabani (yillik)   Saat:02:50 -- 15,6%

JPN:Para Tabani ( donem sonu)   Saat:02:50 ¥477,0t ¥474,7t

JPN:Japon Yabancı Tahvil Alımları   Saat:02:50 -- ¥10,9b

JPN:Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları   Saat:02:50 -- ¥55,1b

JPN:Yabancıların Japon Tahvil Alımları   Saat:02:50 --

-

¥410,3b

JPN:Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları   

Saat:02:50 -- ¥686,0b

JPN:Tüketici Güven Endeksi   Saat:08:00 43,6 43,9

ALM:İşsizlikteki Değişim (000's)   Saat:11:55 -10k -23k

ABD:Challenger İşten Çıkarma Oranları YoY   Saat:14:30 -- -27,0%

İNG:BOE Faiz Kararı   Saat:15:00 0,500% 0,250%

ABD:Haftalık İşsizlik Başvuruları    Saat:15:30 -- 233k

ABD:Devam Eden Başvurular    Saat:15:30 -- 1893k

ABD:Tarımdışı Verimlilik   Saat:15:30 1,9% 1,5%

ABD:Birim İşgücü Maliyeti   Saat:15:30 0,5% 0,2%

ABD:Bloomberg Tüketici Konfor Endeksi   Saat:16:45 -- 51,0
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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. 
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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


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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