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Piyasalarda Bugün
Piyasalar                                                                                                                                      14/06/2018
Piyasalar bayramı buruk karşılıyor…

Fed faizleri 25 baz puan artırarak %1,75 – %2,0 bandına çekti ve faiz artırımlarına devam edeceğinin sinyalini verdi. Ancak açıklama

sonrasında dolar ve tahvil faizlerinde yaşanan yükseliş uzun soluklu olmadı. Trump Çin ile dış ticaret pazarlığının sert geçeceği sinyali üzerine

dolar, faizler ve borsa geriledi.

Piyasalar halen Fed açıklamasını ıskonto ederek dinliyor. FOMC açıklaması faizlerin 2018 yılının ikinci yarısında 50 bp, 2019’da 75bps, 2020

yılında 25bp olmak üzere toplam 150 bp artarak %3,0 - %3,25 bandına çıkacağına işaret ediyor. Fed vadeli ve tahvil piyasalarındaki

fiyatlamalar ise faizlerin %2,50 - %2,75 bandına yükseleceğine işaret ediyor.

Türkiye varlıklarında dünyadan bağımsız satış baskısı devam ediyor. MSCI Türkiye dün %3,3 gerileyerek 2017 Ocak ayında gördüğü dip

seviyenin altına geriledi. Hisse senedi, tahvil, kur ve CDS fiyatlamaları piyasaların ekonomide sert iniş fiyatladığını gösteriyor.

ABD vadelileri ve Asya borsalarındaki işlemler Borsa İstanbul’da aşağı yönlü seyrin devam edeceğine işaret ediyor. Küresel piyasaların

satıcılı olduğu bir dönemde Cuma günü kapalı olmamız piyasalar üzerindeki baskıyı artırıyor. 
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Haberler & Makro Ekonomi
İkinci çeyreğe güçlü başlangıç 

Nisan’da takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi yıllık %6,2 ile beklentilerin üzerinde büyüdü (piyasa medyan: %5,7). Arındırılmamış

endeks yıllık %5,1 artarken mevsimsellikten arındırılmış endeks aylık bazda %0,9 arttı. Özetle, sanayi üretimi yılın ikinci çeyreğine güçlü bir

başlangıç yaptı. Ek olarak mevsimsellikten arındırılmış serinin aylık bazda artışını koruması da momentumun korunduğuna işaret ediyor.

Ancak Nisan verisi ile ikinci çeyreğe yönelik görüş vermek için çok erken. Sanayi üretiminde Mayıs verisinin oldukça önemli olduğunu

düşünüyoruz. PMI ve diğer öncü göstergelerin seyri dikkate alınırsa Mayıs itibariyle sanayi üretiminde dikkate değer bir düzeltme görüleceği

kanısındayız. 

 

 http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20180613110039508_1.pdf

 

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

Kapanış 93,505 5,977 63.91 1136 280 19.08 7.22 4.6568 5.472 18 bps 2018 6.78%

1 Gün Δ -1.9% -3.8% 0.0 bps -0.4% -3% 0.2 bps 1.1 bps 2.2% 1.9% 1.6 bps 2019 5.90%

1AylıkΔ -9.5% 0.1% 3.3 bps -3% -15% 3.0 bps 37 bps 7.6% 1.9% 327.8 bps 2020 5.39%

En İyi 5 (%) TKNSA 4% KRDMD 3% TAVHL 2% SOKM 2% HLGYO 1%

En Kötü 5 (%) METRO -9% KOZAA -8% GOZDE -7% FROTO -7% MPARK -6%

 Hacmi En Yüksek 5 (TRY mn) THYAO 890 GARAN 632 ASELS 520 KRDMD 370 KOZAL 249

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

Şok Marketler

Kapanış (TL) : 8.9 -  Hedef Fiyat (TL) : n.a - Piyasa Deg.(TL) : 5446 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 6.88 ↔
SOKM TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a Analist: mkucukmeral@isyatirim.com.tr  

 Şok, Yıldız Holding'den hisse alımı işleminin iptal edildiğini açıkladı 

Şok Marketler, Yıldız Holding’den 33.4mn adet hisse geri alımı işleminin iptal edildiğini duyurdu. Hatırlatmak gerekirse Şok geçtiğimiz hafta

Yıldız Holding'den hisse başı 10.5TL'den 33.4 milyon SOKM hissesini 351mn TL bedel ile aldığını açıklamıştı. Haberin ardından ek bir

açıklama ile alınan hisseler için halka arzda belirtilen 18 aylık lock up (pay devir kısıtı) periyodunun geçerli olduğunu ve sürenin sonunda

piyasa da oluşan fiyatın alım bedeli olan 10.5 TL’den düşük olması durumunda farkın satıcı tarafından Şok’a geri ödeneceğini

belirtmişti. Hisse alımı sonrası hissede sert satışlar görülmüştü. Dün seans sonrası gelen iptal haberinden sonrada hisse de kısmen

toparlanma görüldü.

Al Baraka Türk TL 200mn tutarında kira sertifika ihracı işlemini tamamladı.

Al Baraka Türk TL 200mn tutarında kira sertifika ihracı işlemini tamamladı. 178 gün vadeli işleme gelen yoğun talep nedeniyle miktar TL

150mn'dan TL 200mn'a arttırıldı.

Lokman Hekim Engurusag

Kapanış (TL) : 4.62 -  Hedef Fiyat (TL) : 9.53 - Piyasa Deg.(TL) : 111 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.37 ↔
LKMNH TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 106.3 Analist: uonder@isyatirim.com.tr  

Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketlerine ilişkin duyuru

     

Şirket dün kapanış sonrası KAP’ta yaptığı açıklamada olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak kamuya açıklanmamış bir

durum olmadığını belirtti. Nötr.

MLP Sağlık Hizmetleri

Kapanış (TL) : 12.3 -  Hedef Fiyat (TL) : 23.38 - Piyasa Deg.(TL) : 2559 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.14 ↔
MPARK TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 90.08 Analist: uonder@isyatirim.com.tr  

MPARK: JCR Eurasia, Medikal Park’ın Uzun ve Kısa Vadeli Ulusal Notu'nu yukarı yönlü revize etti- Nötr

JCR Eurasia, Medikal Park’ın Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu "BBB+(Trk)" olarak, Kısa Vadeli Ulusal Notu'nu ise "A-2(Trk)" olarak yukarı yönlü 

revize etti ve görünümü ‘Stabil' olarak korudu. Gerekçeler olarak şirketin iyileşen görünümü ve bilanço yapısı, artan operasyonel karlılık 

beklentisi, halka arz, Türkiye sağlık sektörü’nün orta ve uzun vadeli potansiyeli ve destekleyici kamusal politikalar öne çıkıyor. Haberin 

hisse üzerinde önemli bir etkisini olmasını beklemiyoruz.

Anadolu Hayat yılın ilk beş ayında hayat dalında TL 256mn'luk prim üretimi gerçekleştirdi

Anadolu Hayat yılın ilk beş ayında hayat dalında TL 256mn'luk prim üretimi gerçekleştirdi. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre prim artışı 

%11 seviyesine gelirken özellikle tüketici kredilerindeki yavaşlama prim üretim hızını kesen bir faktör olarak karşımız çıkıyor.

Trakya Cam

Kapanış (TL) : 4.01 -  Hedef Fiyat (TL) : 5.4 - Piyasa Deg.(TL) : 4531 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 2.63 ↑
TRKCM TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 34.61 Analist: kdemirak@isyatirim.com.tr 

Trakya Cam Hindistan'da %50 hissesine sahip olduğu HNG Float Glass Limited'in %49,80 oranındaki hissesini satın aldı

Trakya Cam Hindistan'da %50 hissesine sahip olduğu HNG Float Glass Limited'in %49,80 oranındaki hissesini 85.4 mn dolar karşılığında 

satın aldıgını acıkladı. Satin alma sonrasi Hindistan Operasyonlari tam konsolidaysona tabi tutulacak. Satın almanın sirketin bölgede 

büyümesine katkıda bulunacağini düsünüyoruz.

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
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Yurtiçi Ajanda
DOCO 2017/18 Finansal Sonuç Açıklaması

Yurtdışı Ajanda Tahm. Önc.

ÇİN:Perakende Satislar (Yillik) % Saat:05:00 -- 0.094

ÇİN:Endüstriyel Üretim YTD (YoY) % Saat:05:00 -- 0.069

JPN:Tokyo Konut Satışları (Yıllık) % Saat:07:00 -- -0.146

JPN:Sanayi Üretimi    (Aylık) % Saat:07:30 -- 0.003

JPN:Sanayi Üretimi    (YoY) % Saat:07:30 -- 0.025

JPN:Kapaite Kullanımı (Aylık) % Saat:07:30 -- 0.005

ALM:TÜFE (Aylık) % Saat:09:00 -- 0.005

ALM:TÜFE (Yıllık) % Saat:09:00 -- 0.022

ALM:TÜFE (AB Uyarlanmış)  (Yıllık) % Saat:09:00 -- 0.022

FRN:TÜFE (Aylık) % Saat:09:45 -- 0.004

FRN:TÜFE (Yıllık) % Saat:09:45 -- 0.02

ABD:Perakende Satışlar  (Aylık) % Saat:15:30 -- 0.003

ABD:Otomotiv Hariç Perakende Satışlar (Aylık) % 

Saat:15:30 -- 0.003

ABD:İthalat Fiyat Endeksi (Aylık) % Saat:15:30 -- 0.003

ABD:Perakende Satışlar (Otomobil ve Enerji Hariç)  % 

Saat:15:30 -- 0.003

ABD:Perakende Satışlar Kontrol Grubu % Saat:15:30 -- 0.004

ABD:İthalat Fiyat Endeksi (Yıllık) % Saat:15:30 -- 0.033

ABD:İhracat Fiyat Endeksi (Yıllık) % Saat:15:30 -- 0.038

ABD:Haftalık İşsizlik Başvuruları    Saat:15:30 -- --

ABD:Bloomberg Tüketici Konfor Endeksi   Saat:16:45 -- --

ABD:İş Stokları % Saat:17:00 -- 0
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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

