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Piyasalarda Bugün
Piyasalar                                                                                                                                      13/06/2018
Doların engellenemeyen yükselişi…

FOMC toplantısı öncesi son dönemece güçlenen dolar, hafif yükselen faizler ve hisse senedinde yeni rekorlarla giriyoruz. Fed vadeli

fiyatlamaları 2018 yılı için 50 baz puan, önümüzdeki 12 ay için 100 baz puan faiz artışı fiyatlıyor. 

Tahvil gurusu Gundlach faizlerin yükseldiği bir ortamda bütçe açığını artırmayı intihar saldırısı olarak tanımlıyor. Tahvil değerlemeleri Fed faiz

artışlarını halen tam olarak fiyatlamıyor. FOMC toplantısında verilecek şahin bir mesaj bu durumu değiştirebilir.

Türkiye varlıkları dünyadan negatif ayrışmaya devam ediyor. Faiz artışları sonrası Türk lirasındaki değer kazancının tamamı geri verildi. Yerel

tahvil ve eurobond fiyatlamaları kredi notumuza göre çok daha yüksek risk primleri fiyatlıyor.

Doların güçlenmesi Türk lirasının değer kaybına paralel Borsa İstanbul’un %0,5 civarı satıcılı açılmasını bekliyoruz. 95.000 seviyesinin

kırılması durumunda önümüzdeki haftalarda 92.000 seviyesine kadar süren bir geri çekilme görebiliriz. Günün spekülasyonu DO&CO – THY

görüşmelerinin yeniden başlaması. Bu görüşmelerin DO&CO fiyatına yansıdığını düşünüyoruz.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Haberler & Makro Ekonomi
Haziran Borçlanması Başladı

Hazine Müsteşarlığı dün düzenlediği iki ihale ile Haziran borçlanma programına başladı. 1 yıl vadeli kuponsuz tahvil ihracında 1,4 milyar TL’si

piyasadan olmak üzere toplamda 1,8 milyar TL borçlanma yapıldı. Ek olarak 5 yıllık TÜFE’ye endeksli kira sertifikası ihracı yapan Hazine, 437

milyon TL borçlandı. Her iki ihaledeki borçlanma beklentimiz dâhilinde gerçekleşti. Haziran ayının kalan ihaleleri 18 ve 19 Haziran’da

gerçekleşecek. Bu ayki yüklü borçlanmanın gelecek hafta gerçekleşecek beş ihale ile yapılması bekleniyor.  

AK Parti 200 milyar TL’lik kentsel dönüşüm ajandası açıkladı.

Bu kapsamda yıkılma tehlikesi olduğu düşünülen 7,5 milyon konutun dönüştürülmesi için 15 yıllık periyotta yılda 150-200 bini İstanbul'da

olmak üzere 500 bin konut yenilenecek. Sosyal konut projelerine destek sürecek. Kentsel dönüşüme ek olarak vatandaşların yaşam kalitesini

artıracak, kentsel altyapı çalışmalarına hız verecek ve tarihi şehir merkezleri araç trafiğinden arındırılacak.

Çimento sektörü ilk 3 aylık satış verisi açıklandı

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) tarafından çimento sektörü, 3 aylık satış verileri açıklandı. Rapora göre 2018 yılı Ocak-Mart

döneminde iç satışlarda yıllık bazda %19.5 artış oldu. Bölgesel bazda ise, iç satışlarda en büyük artış Doğu Anadolu bölgesinde yaşandı.

Yapılan açıklamaya göre 2017 yılının ilk aylarındaki zorlu kış şartlarının, bu yıl yaşanmaması nedeniyle yılın ilk 2 ayında satışlarda %31'lik

büyüme gerçekleşti. Satışlar Mart ayında ise aylık bazda %4 artarak normal seyrine döndü.

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

Kapanış 95,307 6,214 63.88 1141 289 18.90 7.21 4.5573 5.3723 18 bps 2018 6.91%

1 Gün Δ -1.4% -29.2% -0.1 bps 0.1% -3% 0.1 bps 10.5 bps 0.8% 0.8% 0.0 bps 2019 6.01%

1AylıkΔ -6.4% -0.6% 3.3 bps -2% -12% 3.0 bps 44 bps 6.9% 0.8% 326.2 bps 2020 5.50%

En İyi 5 (%) AYEN 6% TKNSA 5% AKSEN 4% YATAS 4% NTHOL 4%

En Kötü 5 (%) FLAP -6% KOZAL -5% NETAS -5% CCOLA -4% SISE -4%

 Hacmi En Yüksek 5 (TRY mn) THYAO 1064 ASELS 674 GARAN 485 KRDMD 478 PETKM 257

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

Türk Hava Yolları

Kapanış (TL) : 13.25 -  Hedef Fiyat (TL) : 19.98 - Piyasa Deg.(TL) : 18285 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 244.44 ↑
THYAO TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 50.82 Analist: esirinel@isyatirim.com.tr 

THY ile DO & CO’nun İstanbul Yeni Havalimanında ikram hizmetleri için tekrar görüşmelere başlıyor

Hürriyet Gazetesinde Uğur Cebeci’nin köşesinde THY ile DO & CO’nun İstanbul Yeni Havalimanında ikram hizmetleri için tekrar

görüşmelere başlandığına yer verildi. THY ile Singapurlu SATS, İstanbul Yeni Havalimanı için uzun süredir görüşmelere devam etmesine

rağmen görüşmeler kesin bir anlaşmaya bağlanamadı. THY ve DO&CO birlikteliğinin geçmişte her iki şirket için olumlu etkileri göz önünde

bulundurduğumuzda görüşmelerin tekrar başlamasını olumlu buluyoruz.

Türk Telekom

Kapanış (TL) : 5.29 -  Hedef Fiyat (TL) : 7.78 - Piyasa Deg.(TL) : 18515 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 10.17 ↔
TTKOM TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 47.16 Analist: akumbaraci@isyatirim.com.tr 

JCR Eurasia Kredi Derecelendirme

JCR Eurasia Rating, TTKOM’u ulusal ve uluslararası düzeyde yatırım yapılabilir kategorisinde değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Notunu

‘AA- (Trk)', Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notunu ‘BBB' ve Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notunu ‘BBB-' olarak belirlemiştir.

Yerel para ve yabancı para cinsinden notlara ilişkin görünümler sırasıyla ‘Pozitif' ve ‘Stabil' olarak değerlendirilmiştir.

İş GYO                        

Kapanış (TL) : 0.95 -  Hedef Fiyat (TL) : 1.37 - Piyasa Deg.(TL) : 911 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.64 ↔
ISGYO TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 44.71 Analist: eakalan@isyatirim.com.tr 

İş GYO’dan arsa satışı

İş GYO Kartal’da yer alan 1.204,05 m2 yüz ölçümlü arsasını 4.5 milyon TL+KDV bedel üzerinden Rüstem Eyüboğlu Eğitim Kurumları

A.Ş.'ye satıldığını açıkladı.

Bağfaş                        

Kapanış (TL) : 6.63 -  Hedef Fiyat (TL) : 8.5 - Piyasa Deg.(TL) : 298 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.41 ↔
BAGFS TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 28.21 Analist: uonder@isyatirim.com.tr 

Bağfas Bulgaristan'a ihracat siparişi

KAP’ta yapılan duyuruya istinaden Bağfaş Bulgaristan’a ihraç edilmek üzere toplam tutarı 1,1 milyon ABD doları tutarında  3.000 ton gübre 

siparişi aldı. Alınan sipariş tutarı bizim 2018 ihracat gelir ve hacim tahminimizin %2’sine karşılık geliyor. Tutarın küçük olması sebebiyle 

hisse üzerinde önemli bir etkisini olmasını beklemiyoruz. 

Netaş

Kapanış (TL) : 8.27 -  Hedef Fiyat (TL) : n.a - Piyasa Deg.(TL) : 536 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 2.47 ↓
NETAS TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a Analist: esezan@isyatirim.com.tr 

Netaş’ın ana ortağı ZTE hisseleri Hong Kong borsasında işleme açıldığı ilk günde %40 yakın değer kaybı yaşadı 

Netaş'ın ana ortağı ZTE'nin 17 Nisan tarihinden itibaren Hong Kong borsasında işleme kapalı olan hisseleri, Amerika ile varılan anlaşma 

neticesinde işleme açıldı. İlk işlem gününde hissede açılışta %40’a varan düşüşler yaşandı.  Ek olarak, yabancı basında çıkan haberlere 

göre Amerikan Kongresi ZTE için kaldırılan yaptırımların yeniden getirilmesi için çalışmalara devam ediyor. Dolayısı ile haber akışının 

Netaş için olumsuz olmasını bekliyoruz.

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

13/06/2018

Yurtiçi Ajanda

Nisan Sanayi Üretimi, Yıllık değişim, % - Saat:10.00 (İş 

Yatırım beklentisi: %5,6; piyasa medyan beklentisi: %5,7)

Yurtdışı Ajanda Tahm. Önc.

İNG:TÜFE (Aylık) % Saat:11:30 -- 0.004

İNG:TÜFE (Yıllık) % Saat:11:30 -- 0.024

İNG:TÜFE Çekirdek (Yıllık) % Saat:11:30 -- 0.021

İNG:Perakende Fiyat Endeksi   Saat:11:30 -- 279.7

İNG:Perakende Fiyat Endeksi (Aylık) % Saat:11:30 -- 0.005

İNG:Mortgage Faiz Ödemleri Hariç Perakende Fiyat 

Endeksi  % Saat:11:30 -- 0.034

İNG:ÜFE (Girdi) (Dönemsellikten arındırılmamış)(Aylık) % 

Saat:11:30 -- 0.004

İNG:ÜFE (Girdi) (Dönemsellikten arındırılmamış)(Yıllık) % 

Saat:11:30 -- 0.053

İNG:ÜFE (Çıktı) (Dönemsellikten arındırılmamış)(Aylık) % 

Saat:11:30 -- 0.003

İNG:ÜFE (Çıktı) (Dönemsellikten arındırılmamış)(Yıllık) % 

Saat:11:30 -- 0.027

İNG:Çekirdek ÜFE (Çıktı) (Dönemsellikten 

arındırılmamış)(Aylık) % Saat:11:30 -- 0.001

İNG:Çekirdek ÜFE (Çıktı) (Dönemsellikten 

arındırılmamış)(Yıllık) % Saat:11:30 -- 0.024

İNG:Konut Fiyatları Endeksi (Yıllık) % Saat:11:30 -- 0.042

AVR:Endüstriyel Üretim (Dönemsellikten arındırılmış) (Aylık) 

% Saat:12:00 -- 0.005

AVR:Sanayi Üretimi WDA   (Yıllık) % Saat:12:00 -- 0.03

AVR:İstihdam (çeyrek bazında) % Saat:12:00 -- 0.003

AVR:İstihdam (Yyllyk) % Saat:12:00 -- 0.016

ABD:MBA Mortgage Başvuruları    Saat:14:00 -- --

BRZ:Perakende Satışlar (Aylık) % Saat:15:00 -- 0.003

BRZ:Perakende Satislar (Yillik) % Saat:15:00 -- 0.065

ABD:Üretici Fiyatları Endeksi - Gıda ve Enerji Hariç (Aylık) 

% Saat:15:30 -- 0.002
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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. 
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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


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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