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Piyasalarda Bugün
Piyasalar                                                                                                                                      13/11/2017

Riskli varlıklarda satış devam eder mi?

 

Yılın sonu yaklaşırken, içinde ABD yüksek getirili bonoları, GOÜ kurları bulunan riskli varlık guruplarında satış gözleniyor. ABD’de vergi

indirimi ile ilgili beklentilerin önümüzdeki seneye ertelenmesi de geçtiğimiz hafta hisse senedi piyasalarında satışları tetikleyen bir unsur oldu.

GOÜ hisse senetlerinin performansına baktığımızda son bir aylık getiri dolar bazında  %0.23 olurken, MSCI Türkiye endeksi, TL ‘deki

zayıflamanın etkisi le %3.5 oranında geriledi. Yılbaşından bu yana baktığımızda ise Türkiye endeksi dolar bazında GOÜ endeksinin %5

gerisinde. 

 

Bu hafta GOÜ piyasaların seyrini etkileyebilecek en önemli gelişme Çarşamba günü ABD’de açıklanacak tüketici enflasyonu verileri.

Enflasyonun beklentilerin altında kalması faiz artış beklentilerini bir kez daha öteleyebilir. Bugün yurtiçinde Eylül ayı cari açık rakamları dışında

önemli bir haber akışı bulunmuyor. BIST’de bugün yatay bir açılış bekliyoruz. Sırasıyla, 109,300 ve 108,600 ilk aşamadaki direnç ve destek

seviyeleri. TL 3.8584 seviyesinde Cuma kapanışa göre hafif değerli işlem görüyor. 
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BIST-100 Hacim Yabanci%  EM Türkiye Gösterge Eurobond-2043 US$/TRY EUR/TRY TRLIBOR 3M

Kapanış 108,949 7,095 64.89 1128 397 13.56 6.16 3.8713 4.5079 13 bps 2017 9.59%

1 Gün Δ -1.2% -15.9% -0.1 bps -0.5% -1% 0.0 bps 1.6 bps 0.3% 0.6% -0.4 bps 2018 8.36%

1AylıkΔ 5.4% 13.5% 0.4 bps 1% 0% 1.2 bps 40 bps 5.0% 0.6% 36.0 bps 2019 7.47%

En İyi 5 (%) ICBCT 13% OTKAR 4% AKSA 3% TKFEN 2% PRKME 2%

En Kötü 5 (%) BANVT -10% PGSUS -6% THYAO -5% FROTO -5% HURGZ -4%

 Hacmi En Yüksek 5 (TRY mn) THYAO 1397 ASELS 723 GARAN 346 KRDMD 276 TUPRS 268

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) : 2.62 -  Hedef Fiyat (TL) : n.a - Piyasa Deg.(TL) : 9956 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 48.45 ↔
EKGYO TI Equity- Öneri :GÖZDEN GEÇİRİLİYOR Get.Pot.%: n.a Analist: eakalan@isyatirim.com.tr 

Emlak Konut 2017 yılında, 01 Ocak- 31 Ekim tarihleri arasında toplamda 5.266.991.096 TL (KDV Hariç) değerinde, 5.339 adet

bağımsız bölümün satışı (ön satışlar dahil) gerçekleştirdiğini açıkladı. Açıklanan rakamlar şirketin yıl sonu hedefi olan 9.900 bağımsız

bölümün ve 8 milyar satış değerinin altında seyrediyor. Öte yandan Validebağ, Merkez Ankara ve Büyükyalı gibi yüksek satış gelirli

projelerdeki satışlar ile sirketin hedef satış değerine yaklaşabileceğini düşünüyoruz.      

 

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

13/11/2017

Yurtiçi Ajanda
Kasım TCMB Beklenti Anketi - Saat:14:30

Eylül Cari Açık - Saat:10.00 (İş Yatırım beklentisi: 4,0 milyar 

dolar, Piyasa medyan beklentisi: 4,1 milyar dolar)

Yurtdışı Ajanda Tahm. Önc.

JPN:Üretici Fiyatları Endeksi (Aylık)   Saat:02:50 -- 0,2%

JPN:Makina Siparisleri (Yillik)   Saat:09:00 -- 45,0%
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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. 
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

