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Piyasalarda Bugün
Piyasalar                                                                                                                                      28/05/2018
Rüzgar Türkiye'nin lehine dönüyor

Türkiye varlıkları kabus gibi bir haftanın sonunda Merkez Bankası’ndan gelen üçlü müdahale ile yörüngeye geri döndü. Faizlerdeki 300 baz

puan artış, ihracat kredilerinin düşük kurdan ödenme imkanı ve TL uzlaşmalı vadeli döviz satış imkanının yükseltilmesi ile Türk lirasındaki

yangın kontrol alınırken Türkiye varlıkları uzun bir aradan sonra ilk kez dünyaya göre daha iyi performans gösterdi.

Türkiye varlıklarının dünyaya göre daha iyi performans göstermesinde Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı

Çetinkaya’nın İstanbul’da ve Londra’da finans çevreleri ile yapmakta oldukları toplantılar da etkili oldu.

Başbakan Yardımcısı Şimşek sıkı maliye politikasının sürdürüleceği ve yapısal reformların hızlandırılacağı mesajını verdiği toplantıda, seçim

öncesi uygulanan genişleyici politikaların bütçeye etkisinin gelir vergisi reformuyla sınırlanacağını vurguladı.

Toplantı sonrası manşetlere çıkan haber, Merkez Bankası’nın önümüzdeki günlerde para politikasında sadeleşmeye gideceğini açıklaması. 

Yapılan açıklamadan mevcut %16,5’lik faizin haftalık repo faizi olarak alınıp simetrik dar bir bant kullanarak sadeleşmeye gidileceğini

anlıyoruz.

Şimşek ve Çetinkaya’nın İstanbul ve Londra toplantıların gelişmekte olan ülkelere yönelik risk iştahının yeniden toparlanmaya başladığı bir

döneme denk gelmesi başarı şansını artırıyor. 

10 yıllık ABD faizlerinde 20 baz puana yakın gerileme, arz kaynaklı endişenin azalması ile petrol fiyatlarındaki 5 dolar gerileme, gelişmekte

olan ülke merkez bankalarının aldıkları önlemler ve risk primlerindeki sert artış gelişmekte olan varlıkların cazibesini artırıyor. 

Güvenin yeniden sağlanması başarılırsa önümüzdeki günlerde Türkiye varlıklarındaki risk primlerinin hızla gerilediğini görebiliriz.
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Haberler & Makro Ekonomi
Merkez Bankası Reeskont Kredilerinde Kuru Sabitledi 

Merkez Bankası Cuma günü yaptığı açıklama ile 25 Mayıs öncesinde kullanılan ve 31 Temmuz tarihine kadar vadesi dolacak ihracat ve döviz

kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerinin vadesinde ödenmesi durumunda ABD doları için 4,20, Euro için 4,90, İngiliz sterlini için 5,60 kuru

kullanarak TL olarak ödenme imkanı getirdi. Söz konusu ödemelerin TL olarak yapılması durumunda Merkez Bankası döviz rezervlerine

gelecek yaklaşık 3,1 milyar dolarlık katkı olmayacak. Yapılan düzenlemenin kur üzerinde doğrudan etkisi sınırlı olabilir ancak Merkez Bankası

piyasalardaki gelişmeleri yakından takip ettiğinin ve gerekirse ilave adımlar atacağının sinyalini vermeye devam ediyor. 

Nitekim hafta sonu İstanbul’da yatırımcılar ve iş dünyası temsilcileri ile görüşen Başbakan Yardımcısı Şimşek’in ve Merkez Bankası Başkanı

Çetinkaya’nın para politikası duruşunun uzun süre sıkı kalabileceğine yönelik söylemleri ve para politikasında sadeleşme ve normalleşmeye

gidişin önümüzdeki günlerde olacağına yönelik söylemleri de Merkez Bankası’nın kararlı duruşunu gösteriyor. Bu sinyallerin ve söylemlerin TL

üzerinde olumlu etki yaratmasını bekliyoruz.

 

 

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

Kapanış 103,200 7,481 64.86 1137 302 17.43 6.78 4.7292 5.5339 17 bps 2018 7.35%

1 Gün Δ 2.0% -14.9% 0.2 bps 0.1% 3% 0.3 bps -12.7 bps 0.4% 0.2% 1.1 bps 2019 6.33%

1AylıkΔ -6.2% 15.9% 3.0 bps -2% -18% 3.2 bps 32 bps 15.6% 0.2% 303.2 bps 2020 5.92%

En İyi 5 (%) PGSUS 8% IPEKE 6% THYAO 6% TRKCM 6% EREGL 6%

En Kötü 5 (%) MPARK -3% FLAP -2% FROTO -1% METRO -1% MAVI -1%

 Hacmi En Yüksek 5 (TRY mn) THYAO 1205 GARAN 877 KRDMD 648 PETKM 394 KOZAL 316

Piyasa Tahminleri

Is Yat.Tah. F/K

BIST-100 En İyi / En Kötü & İşlem Hacmi En Yüksek 5 Şirket

P
iy

a
s
a
 R

a
k
a
m

la
rı

 T
a

b
lo

s
u

BIST Rakamları(TRY) MSCI Rakamları Tahvil Piyasasi Para Piyasası

Lütfen raporumuzun sonunda yer alan bilgilendirme notuna bakınız. 1
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Sirket Haberleri

Lokman Hekim Engurusag

Kapanış (TL) : 5.55 -  Hedef Fiyat (TL) : 9.53 - Piyasa Deg.(TL) : 133 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.44 ↔
LKMNH TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 71.73 Analist: uonder@isyatirim.com.tr  

Van'daki bağlı ortaklıktan hisse geri alım açıklaması

KAP’ta yapılan duyuruya istinaden, hisse geri alım programı kapsamında Lokman Hekim’in bağlı ortağı Van Sağlık Hizmetleri İnşaat

Taahhüt ve Ticaret A.Ş. 25 Mayıs’ta 5,37-5,58TL fiyat aralığından 19,793 adet alış işlemi aracılığıyla yaptığı hisse geri alımlarıyla şirkette

sahipliğini %2,21’e çıkardığını duyurdu. Haberin hisse üzerinde bir etkisi olmasını beklemiyoruz.

Vestel                        

Kapanış (TL) : 8.64 -  Hedef Fiyat (TL) : n.a - Piyasa Deg.(TL) : 2898 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 30.54 ↔
VESTL TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a Analist: esirinel@isyatirim.com.tr 

VESBE pay satışından vazgeçilmesi

Vestel Elektronik portföyüne bulunan Vestel Beyaz Sanayi ve Ticaret AŞ paylarından şirket sermayesinin %5'ine kadar olan kısmının

satılmasına yönelik hazırlanan ve SPK kararı ile de onaylanan Pay Satış Bilgi Formu kapsamında yapılması planlanan pay satışından

vazgeçtiğini duyurdu.

Selçuk Ecza Deposu

Kapanış (TL) : 3.87 -  Hedef Fiyat (TL) : 5.04 - Piyasa Deg.(TL) : 2403 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.51 ↑
SELEC TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 30.22 Analist: kdemirak@isyatirim.com.tr 

İlaç fiyatlarına kur zammı 

Cuma günü resmi gazetede yayınlanan habere göre kaynak fiyat takibi yapılmayan (SGK iskontosu uygulanmayan) ilaçlara, kullanılan

referans EUR/TL kurunun artırılması ile %2,5 zam yapıldı. Selcuk Ecza için olumlu.

İleriye yönelik olarak, diğer ürün gruplarında da SGK iskontolunun azaltılması vasıtası ile %2,5 zam yapılabileceğini düşünüyoruz.   

Kaynak fiyat takibi yapılmayan ürün: Fiyat korumalı ürün için depocuya satış fiyatı 8,09 TL ve altında, fiyat korumalı olmayan ürün için ise

depocuya satış fiyatı 4,24 TL altında olan ürün. 

Akis GYO

Kapanış (TL) : 3.03 -  Hedef Fiyat (TL) : n.a - Piyasa Deg.(TL) : 1303 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.25 ↑
AKSGY TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a Analist:    

Akiş Gyo, Londra’da konut projesi gerçekleştiricek.

Akiş Gyo Londrada konut projesi gerçekleştirmek üzere Jersey’de yer alan WMG London Developments L.P. Şirketine %51 oranında ortak 

olacak. KAP’ta yer alan açıklamaya göre yatırım ile ilgili sözleşmelerin imzalanmasına karar verildi.

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

28/05/2018

Yurtiçi Ajanda

Yurtdışı Ajanda Tahm. Önc.

BRZ:FIPE Tüketici Fiyat Endeksi - Haftalık   Saat:11:00 -- --

BRZ:Toplam Geri Ödenmemiş Krediler   Saat:16:30 -- 3082b
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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

