
X

Piyasalarda Bugün
Piyasalar                                                                                                                                      07/12/2017
Fırtına sonrası sakinlik…

ABD hapşırdığında gelişmekte olan ülkeler yatağa düşer sözü bir kere daha doğru çıktı. Wall Street’te teknoloji hisseleriyle başlayan satışlar, 

Çin ekonomisinden gelen yavaşlama sinyalleriyle birleşince MSCI gelişmekte olan borsalar endeksi %1,5 gerileyerek 1100 seviyesindeki

önemli desteğine çekildi. Bakır, kurşun, çinko, demir cevheri gibi emtia fiyatlarında sert düşüşler görüldü.

Piyasalardaki sert kayıplarda sektörler arası rotasyon ve sene sonu kar satışları da etkili oldu. Noel tatiline iki haftadan çok zaman olmasına

rağmen çoğu fon yöneticisi vadeli satış ve opsiyon kullanarak sene sonu getirisini garantiye almak istiyor.  Teknoloji ve emtia şirketlerinin

ağırlığının yüksek olması gelişmekte olan piyasaların dünyadaki satışlardan daha çok etkilenmesine neden oluyor.

Teknoloji ve emtia ağırlığı sınırlı olan Türkiye varlıkları Atilla davasındaki olumlu gelişmeleri arkasına alarak son bir hatadır dünya

piyasalarından olumlu ayrışıyordu. Ancak genele yayılan satış dalgasından Borsa İstanbul da dün nasibini aldı. MSCI Türkiye %1,2 geriledi.

Yükselişten yararlanmak için son günlerde açtığımız pozisyonların çoğunu karla kapattık: Banka hisseleri (%5,0 ), Halkbank (%7,5), Tav

(%1,6), Türkcell (-%2,2).  Açık pozisyonumuz kalmadı.

ABD ve Avrupa vadelileri yukarı yönlü bir açılışa işaret ediyor. Gelişmekte olan borsalardaki destek seviyesinin çalışması da piyasalarda tepki

alışlarını destekliyor.  Ancak dalga boyunun artması bizi endişelendiriyor.  Yeni kısa vadeli öneri için beklemeyi tercih ediyoruz.
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Haberler & Makro Ekonomi
Kobilerin döviz borçlanmasına sınırlama gelecek 

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek dün katıldığı Türkiye Finans Forumunda döviz yükümlülüğü olan 25 bin firmanın araştırıldığını belirtti.

Söz konusu firmaların 23bini toplam döviz yükümlüğünün %16’sını oluşturduğunu belirten Şimşek, çoğunluğu küçük ve orta ölçekli olan bu

grubun döviz borçlanmasına birkaç istisna dışında (makine teçhizat ithalatı ve kamu özel işbirliği gibi) hane halkında olduğu gibi doğrudan

doğruya sınırlama getirileceğini söyledi. Bilindiği gibi hane halkının döviz cinsinde borçlanması yasak. Döviz borcunun önemli kısmını

oluşturan 2bin büyük ölçekli firmanın veri toplanması için de altyapının oluştuğu belirtildi.  

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

Kapanış 105,304 6,103 65.31 1101 385 13.36 5.84 3.8597 4.5637 14 bps 2017 8.93%

1 Gün Δ -0.9% -14.4% 0.0 bps -1.5% -1% 0.1 bps -0.2 bps -0.2% -0.5% -0.2 bps 2018 7.85%

1AylıkΔ -7.8% -34.8% 0.9 bps -3% -8% -0.1 bps -16 bps -0.2% -0.5% 93.5 bps 2019 7.03%

En İyi 5 (%) OTKAR 6% FROTO 4% KORDS 4% TMSN 4% KLGYO 3%

En Kötü 5 (%) ICBCT -4% TUPRS -3% ALARK -2% KOZAA -2% IPEKE -2%

 Hacmi En Yüksek 5 (TRY mn) HALKB 715 THYAO 628 GARAN 328 KRDMD 265 AKBNK 255

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 Telekom

Kapanış (TL) : 5.94 -  Hedef Fiyat (TL) : 7.98 - Piyasa Deg.(TL) : 20790 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 7.92 ↑
TTKOM TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 34.4 Analist: akumbaraci@isyatirim.com.tr 

Türk Telekom bazı iştiraklerinin halka arz etmeyi planlıyor

Gazetelerden çıkan habere göre, Türk Telekom bazı iştiraklerinin halka arz etmeyi planlıyor. Ayrıca Türk Telekom CEO’su Paul Doany,

sağlık ve enerji sektörlerinde risk sermayesi yatırımları yapacaklarını söyledi. Potansiyel olumlu.

Türk Telekom

Kapanış (TL) : 5.94 -  Hedef Fiyat (TL) : 7.98 - Piyasa Deg.(TL) : 20790 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 7.92 ↑
TTKOM TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 34.4 Analist: akumbaraci@isyatirim.com.tr 

Avea'nın ödenmiş sermayesinin 4.6 milyar TL arttırılmasına karar verildi

Türk Telekom’un bağlı ortağı Avea’nın mali yapısının güçlendirilmesi ve Avea tarafından kullanılan hissedar kredisinin finansman

maliyetlerinin Avea bilançosu ve finansal yapısı üzerinde yarattığı etkinin azaltılması amacıyla Avea'nın ödenmiş sermayesinin 4.6 milyar

TL arttırılmasına karar verildi. Söz konusu artışın tamamı Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin Avea'dan olan hissedar kredisi alacağından

karşılanacaktır. Bu işlem sonrasında Avea bu krediyle ilgili faiz gideri ödemeyecek, bu da şirketin net karını olumlu etkileyecektir. Ayrıca,

Avea pozitif net kar açıklamaya başladıktan sonra şirket ertelenmiş vergi gelirinden faydalanabilecek. Olumlu.

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

07/12/2017

Yurtdışı Ajanda Tahm. Önc.

ÇİN:Döviz Rezervleri   Saat: --

$3109,2

b

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

JPN:Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları   Saat:02:50 -- --

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

JPN:Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları   

Saat:02:50 -- --

JPN:Öncü Göstergeler CI   Saat:08:00 -- 106,4

ALM:Endüstriyel Üretim (Dönemsellikten arındırılmış) (Aylık)   

Saat:10:00 -- -1,6%

ALM:Sanayi Üretimi WDA   (Yıllık)   Saat:10:00 -- 3,6%

FRN:Ticaret Dengesi    Saat:10:45 -- -4669m

FRN:Cari İşlemler Dengesi    Saat:10:45 -- -3,1b

İNG:Halifax Konut Fiyatlari (aylik)   Saat:11:30 -- 0,3%

İNG:Halifax Konut Fiyatları 3 ay/Yıl   Saat:11:30 -- 4,5%

ABD:Challenger İşten Çıkarma Oranları YoY   Saat:15:30 -- -3,0%

ABD:Haftalık İşsizlik Başvuruları    Saat:16:30 -- --

ABD:Devam Eden Başvurular    Saat:16:30 -- --

ABD:Bloomberg Tüketici Konfor Endeksi   Saat:17:45 -- --

ABD:Tüketici Kredileri   Saat:23:00

$17,00

0b

$20,830

b
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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

