
X

Piyasalarda Bugün
Piyasalar                                                                                                                                      29/05/2018
Pozitif ayrışmayı özlemişiz…

İtalya ve İspanya merkezli politik riskler Avrupa’da periferi ülke faizlerini artırırken küresel risk iştahını baskılamaya başladı. Gelişmekte olan

piyasalarda, kamyoncuların gazabına uğrayan Brezilya dışında önemli bir hasar yok. 

Türkiye uzun bir aradan sonra dünyadan olumlu ayrışıyor. Merkez Bankası’nın faiz artırdığı ve hükümet yetkililerinin piyasa dostu mesajlar

vermeye başladığı Çarşamba akşamından beri MSCI Türkiye %11 yükselirken, 10 yıllık DİBS faizlerinde 100 baz puan, 30 yıllık eurobond

faizlerinde 50 baz puan gerileme görüldü.  

Merkez Bankası’nın aldığı önlemlerin ve Başbakan Yardımcısı Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya’nın İstanbul ve Londra’da finans

çevreleriyle görüşmelerin de etkisiyle Türkiye piyasalarında olumlu seyrin devam etmesini bekliyoruz. Türk lirasının değer kazanmasından

olumlu etkilenecek ve henüz fiyatlanmamış Anadolu Grubu Holding ve Alarko hisselerinin borsayı yenmesini bekliyoruz. 

Londra görüşmelerinde Ak Parti’nin fabrika ayarlarına dönüş sinyalleri vermesi seçim sonrasında uygulanacak ekonomi politikalara yönelik

belirsizlikleri azaltarak önümüzdeki günlerde Türkiye’yi dünyadan olumlu ayrıştırmaya devam edebilir. Son bir ayda dünyada en çok

kaybettiren piyasa olarak yükselmek için yerimiz var.
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Haberler & Makro Ekonomi
Merkez Bankası Sadeleştirmeyi Tamamladı 

Merkez BAnkası dün yaptığı bir duyuru ile para politikası operasyonel çerçevesinde sadeleştirme sürecini tamamladığını açıkladı ve haftalık

repo faizini tekrar politika faizi yaparak bu oranı %16,5’e çekti. Ayrıca, gecelik borç alma ve borç verme oranları haftalık repo faizi oranına

kıyasla -/+150 baz puanlık bir marj ile belirlenerek (sırasıyla %15 ve %18) faiz koridoru dar ve simetrik hale getirildi. Geç likidite penceresi

ise borç verme oranının üzerine 150 baz puan marj eklenerek %19,5'e çekildi.  

Yapılan düzenleme ile fonlama maliyetinde bir değişikliğe gidilmese de öngörülebilirliğin ve sadeliğin arttırılması ve sıkı parasal duruşun

kararlılıkla devam edileceğine dair kuvvetli sinyalin verilmesi piyasalarda olumlu karşılandı ve güvenin yeniden tesis edilmesini

sağladı. Sadeleştirme adımı ile birlikte TL’nin gelişmekte olan ülke para birimlerinden olumsuz ayrışmasının sona ereceğini düşünüyoruz. 7

Haziran’daki toplantıda TCMB’nin kararının ise toplantı tarihine kadar TL’nin izleyeceği seyre ve oynaklığa bağlı olacağını düşünüyoruz.   

 

 

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

Kapanış 106,525 7,409 64.84 1137 321 17.43 6.78 4.6048 5.3761 17 bps 2018 7.65%

1 Gün Δ 3.2% -1.0% 0.0 bps 0.0% 6% 0.3 bps 0.0 bps -2.6% -2.9% -0.8 bps 2019 6.66%

1AylıkΔ -1.0% 0.0% 2.9 bps -2% -12% 3.1 bps 32 bps 13.4% -2.9% 286.0 bps 2020 6.07%

En İyi 5 (%) FENER 18% ODAS 17% CEMAS 16% NETAS 13% IPEKE 13%

En Kötü 5 (%) SODA -2% ENKAI 0% ASELS 0% TTKOM 0% MPARK 0%

 Hacmi En Yüksek 5 (TRY mn) THYAO 1075 GARAN 694 KRDMD 540 PETKM 405 KCHOL 352

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

Boyner Perakende&Tekstil Yat.

Kapanış (TL) : 8.1 -  Hedef Fiyat (TL) : n.a - Piyasa Deg.(TL) : 2087 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.4

BOYP TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a Analist: kdemirak@isyatirim.com.tr  

Boyner Perakendecilik Bedelli Sermaye Artırımı

Boyner Perakendecilik 257,7mn TL olan çıkarılmış sermayenin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %155,22 oranında arttırarak

657,7mn TL’ye çıkarılmasına karar verdi.

Türk Hava Yolları

Kapanış (TL) : 17.55 -  Hedef Fiyat (TL) : 19.98 - Piyasa Deg.(TL) : 24219 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 270.6 ↑
THYAO TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 13.87 Analist: esirinel@isyatirim.com.tr 

THY Teknik Boeing ile filo bakım anlaşması imzalarken

Boeing ile THY’nın uçak bakım onarım kolu THY Teknik global filo bakım tedarikçi anlaşması imzaladı. Bu anlaşma ile THY Teknik Boeing

uçaklarının hat bakımı, ağır bakım, komponent bakım ve onarım hizmetlerinde Boeing’in stratejik ortağı olmuş oldu.

Buna ek olarak THY Teknik Havelsan ile her türlü kara, deniz, raylı sistemler ve hava platformlarında kabin içi eğlence ve internet sağlayıcı

ve sivil havacılık alanında diğer yazılım sistemlerinin yedek parça da dahil olmak üzere alt sistemlerinin tasarım, üretimi, tamiri, bakımı,

pazarlaması, satışı ve satış sonrası konularında birlikte bir ortak girişim şirketi kurmak için rekabet kurumuna başvurdu.  

Emlak Konut GYO

Kapanış (TL) : 2.34 -  Hedef Fiyat (TL) : 2.89 - Piyasa Deg.(TL) : 8892 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 36.5 ↑
EKGYO TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 23.65 Analist: eakalan@isyatirim.com.tr 

Yeni havalimanına komşu 3.6 milyon metrekare alanda THY ve Emlak Konut işbirliğiyle yaklaşık 10-15 bin konut yapılması

planlanıyor. 

Konutlar yeni havalimanı personeli için yapılacak. Yapılan son değerlemeye göre Emlak Konuta ait 3.6 milyon metrekare arazinin değeri

445mn TL olarak belirlenmiş. KAP’ta yapılan açıklamaya göre THY söz konusu arazinin %50'sini 312.5 milyon TL nalit bedelle Emlak

Konut'tan satın aldı. Bu doğrultuda Emlak Konut, THY ile etaplar halinde gerçekleştirilecek projeden elde edilecek net kazançtan %50 pay

alacak. Proje ile ilgili detaylar şirketler tarafından ileri bir tarihte paylaşılacak.

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

29/05/2018

Yurtdışı Ajanda Tahm. Önc.

JPN:İş/Başvuru Oranı   Saat:02:30 -- 1.59

JPN:İşsizlik Oranı % Saat:02:30 -- 0.025

FRN:Tüketici Güveni   Saat:09:45 -- 101

ABD:Dallas FED Imalat Aktivitesi   Saat:17:30 -- --
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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

