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Piyasalarda Bugün
Piyasalar                                                                                                                                      08/06/2018
Faiz kalkanı bizi ne kadar ayrıştırır?

Gelişmekte olan ülkelere yönelik risk iştahında bozulma işaretleri artıyor. Wall Street yukarı yönlü dalgalı seyrini koruyor. Ancak gelişmekte

olan ülke risk primleri artmaya başladı. Arjantin ve Türkiye’den sonra zayıf halka olarak öne çıkan Brezilya varlıklarında satışlar artmaya

başladı.

Seçimler sonrasında popülist politikaların uygulanacağından endişe edilen Brezilya ağır bir finansal saldırı altında. Brezilya Merkez Bankası

faiz artırmadan yerel para uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi ile reali korumaya çalışıyor.

Gelişmekte olan piyasalarda satış baskısı artarken Türkiye piyasaları faiz kalkanı koruması altında dünyadan olumlu ayrıştı. Merkez

Bankası’nın 125bp faiz artışı sonrasında Türk lirası %1’in üzerinde değer kazanırken Borsa İstanbul %2 yükseldi. Yükseliş her zamanki gibi

banka hisselerinin önderliğinde  (%3) gerçekleşti.

ABD vadelileri, Asya borsalarının seyri ve 17 bankanın notunun Moody’s tarafından indirilmesi yüzünden Borsa İstanbul’da hafif satıcılı açılış

bekliyoruz. Gelişmekte olan piyasalardaki satış baskısı şiddetlenmezse, Merkez Bankası’nın faiz kalkanı seçimlere giden süreçte Türkiye

piyasalarının olumlu ayrışmasını sağlayabilir.
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Haberler & Makro Ekonomi
Moody’s 17 Türk Bankası’nın Notunu Düşürdü 

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s 17 Türk Bankasının notunu düşürdü, ayrıca bankaların da dâhil olduğu 19 finansal kurumun notları

yeni bir indirim için izlemeye alındı. Not indirimine gerekçe olarak Moody’s Türkiye’nin çalışma ortamının bozulduğunu, bu durumun kurumların

fonlama profillerini olumsuz etkilediğini söylüyor. Moody’s not izlemelerinin çalışma ortamının daha fazla bozulma ihtimali ve bunun bankaların

bağımsız kredi gücü üzerindeki etkisine, yabancı sermayeli bankaların iştiraklerine verdiği destekteki değişimlere ve Moody's'in 1 Haziran'da

Türkiye'nin "Ba2" seviyesindeki kredi notunu, gelecek dönemdeki makroekonomik politikalara yönelik belirsizlik gerekçesiyle izlemeye aldığını

açıklamasının ardından hükümetin destek kapasitesindeki zayıflamaya odaklanacağını belirtti. Hatırlanacağı üzere Moody’s Türkiye'nin kredi

notunu Mart ayında Ba2'ye indirmiş 4 Haziran'da makro ekonomi politikalarının geleceği hakkındaki belirsizlik nedeniyle kredi notunu yeni bir

indirim için izlemeye almıştı.  Söz konusu not indirimi sonunda Türk Bankalarının yurtdışı borçlanma maliyetlerinin diğer aksiyonlarda göz

önüne alınırsa 25 ile 50 baz puan artması olası gözüküyor.      

TCMB Haftalık Menkul Kıymet, Resmi Rezerv ve Yurtiçi Yerleşik Döviz Mevduat İstatistikleri (25 Mayıs- 1 Haziran)

25 Mayıs-1 Haziran haftasında hane halkı döviz mevduatı (altın hariç ve Euro/Dolar paritesindeki değişimden arındırılmış) önceki haftaya

kıyasla değişmezken şirketlerin döviz mevduatı 0,9 milyar dolar azaldı. Yılbaşından bu yana bakıldığında ise hane halkı döviz mevduatları 1,6

milyar dolar azalırken (85,9 milyar dolara geldi), şirketlerin döviz mevduatı 3,1 milyar dolar arttı (68,9 milyar dolar). 

 

Aynı haftada tahvil piyasasına (repo hariç) 61 milyon dolarlık yabancı girişi, hisse senedine ise 15 milyon dolarlık giriş oldu. Böylece

yılbaşından bu yana tahvil piyasasına yönelik yabancı girişi 0,7 milyar dolara gerilerken hisse senedinden çıkış 1,0 milyar dolara ulaştı.

 

Son olarak 1 Haziran itibariyle Merkez Bankası brüt rezervlerinde haftalık bazda 1,6 milyar dolarlık azalma olurken, altın rezervleri değişmedi.

Böylece toplam rezervler 108,6 milyar dolara geriledi (geçen yılın sonu: 107,7 milyar dolar). Öte yandan aynı dönemde Merkez Bankası net

rezervleri 0,1 milyar dolar azaldı (33,0 milyar dolar).    

 

Merkez Güçlü Faiz Artışına Devam Etti 

Merkez Bankası (TCMB) dünkü toplantısında son sadeleştirme adımı sonrasında politika faizi olan haftalık repo faizini 125 baz puan

arttırarak %17,75’e çekti. TCMB beklentilerin üzerinde bir faiz artışı ile enflasyonla mücadele için kararlı sıkı duruşunu koruyacağını net bir

şekilde gösterdi. Bu bağlamda son sadeleştirme adımı sonrasında artan güvenin pekişmesi sağlandı. Güven ortamın sağlanmasının piyasa

üzerindeki etkisinin faiz artışı kadar önemli olduğunu düşünüyoruz. Son faiz artışı ile birlikte Türkiye %5,1’lik reel faiz ile emsalleri arasında en

yüksek para politikası faizini veriyor. Son olarak Nisan ayından bu yana yapılan 500 baz puanlık faiz artışının yılın ikinci yarısında finansal

koşullarda yaratacağı sıkılaşma ve ikinci çeyrek itibariyle iktisadi faaliyette başlayan ivme kaybı nedeniyle %5,5 olan 2018 büyüme tahminimizi

%4,0’e indiriyoruz.     

http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20180607154723260_1.pdf

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

Kapanış 98,624 9,457 63.57 1150 304 18.07 6.96 4.5571 5.3877 17 bps 2018 7.15%

1 Gün Δ 2.0% 24.9% 0.0 bps 0.0% 4% 0.5 bps -14.4 bps -1.3% -0.8% 5.8 bps 2019 6.22%

1AylıkΔ -0.7% 29.4% 2.2 bps 1% -5% 2.6 bps 2 bps 6.2% -0.8% 220.6 bps 2020 5.69%

En İyi 5 (%) YKBNK 9% IPEKE 7% TUPRS 6% CEMAS 5% GOZDE 5%

En Kötü 5 (%) FLAP -15% FENER -5% AYEN -3% GSRAY -3% YATAS -2%

 Hacmi En Yüksek 5 (TRY mn) ASELS 1473 GARAN 1174 THYAO 908 KRDMD 647 IPEKE 502

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 Hava Yolları

Kapanış (TL) : 15.15 -  Hedef Fiyat (TL) : 19.98 - Piyasa Deg.(TL) : 20907 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 245.87 ↓
THYAO TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 31.9 Analist: esirinel@isyatirim.com.tr 

Moody'sTHY’nin kredi notunun da izlemeye aldığını açıkladı

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye ülke kredi notunun olası bir indirim için izlemeye alınması nedeniyle, benzer

durumdaki diğer şirketlerle birlikte THY’nin kredi notunun da izlemeye aldığını açıkladı. Söz konusu incelemenin başlatılmış olması,

THY’nin kredi notunun düşürüleceği anlamına gelmemektedir.

Bu gelişme ile birlikte, THY’nin 2015 yılında ihraç etmiş olduğu Ekipman Teminatlı Geliştirilmiş Kredi Sertifikalarının notları da gözden

geçirilmiş, THY’nin USD cinsi kredi sertifikasının notu Baa1'den Baa2'ye çekilmiş, JPY cinsi kredi sertifikalarının notu ise yine olası bir

indirim için izlemeye alınmıştır.

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

08/06/2018

Yurtdışı Ajanda Tahm. Önc.

ÇİN:Ticaret Dengesi    Saat: -- $28,78b

ÇİN:İthalat (Yıllık) % Saat: -- 0.215

JPN:BoP Cari Hesap Dengesi   Saat:02:50

¥2209,

1b

¥3122,3

b

JPN:Ticaret Dengesi (Ödemeler Dengesi bazında)   

Saat:02:50

¥769,7

b

¥1190,7

b

JPN:Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (D.A.) (Çeyrek Bazda) % 

Saat:02:50 -- -0.002

JPN:Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (Yıllıklandırılmış) (Çeyrek 

Bazda) % Saat:02:50 -- -0.006

JPN:GDP Deflator YoY % Saat:02:50 -- 0.005

ALM:Ticaret Dengesi    Saat:09:00 -- 25,2b

ALM:Cari İşlemler Dengesi    Saat:09:00 -- 29,1b

ALM:Endüstriyel Üretim (Dönemsellikten arındırılmış) (Aylık) 

% Saat:09:00 0.004 0.01

ALM:Sanayi Üretimi WDA   (Yıllık) % Saat:09:00 0.021 0.032

FRN:İmalat üretimi (Aylık) % Saat:09:45 -- 0.001

FRN:İmalat Üretimi (Yıllık) % Saat:09:45 -- 0.004

BRZ:FGV IPC-S Tüketici Fiyat Endeksi   Saat:14:00 -- --

ABD:Toptan Satışlar  (Aylık) % Saat:17:00 -- 0.003

ABD:Toptan Satış Stokları (Aylyk) % Saat:17:00 -- 0

ÇİN:Üretici Fiyatları Endeksi (Yıllık) % Saat:04:30 -- 0.034

ÇİN:TÜFE (Yıllık) % Saat:04:30 -- 0.018
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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

