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Piyasalarda Bugün
Piyasalar                                                                                                                                      09/07/2018
Lambadan Çin çıkacak mı?

Ticaret savaşlarında ilk raunt sona erdi. ABD’nin 34 milyar dolarlık Çin ithalatına ek vergi getirmesine Çin otomotiv ürünlerine %40 ilave vergi

koyarak cevap verdi. 1971 yılında Nixon döneminde konan %10’luk ithalat vergisi sonrasında görülen en saldırgan korumacı önlemler ile

karşı karşıyayız.

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşının büyümesi ve diğer ülkelere yayılması durumunda, büyümenin yavaşladığı ve enflasyonun yükseldiği

bir küresel konjonktüre gireceğiz. Ancak Wall Street ve Şangay borsalarındaki yükseliş piyasaların böyle bir senaryoyu fiyatlamadığını

gösteriyor.

Dış ticaret savaşlarını umursamayan Türkiye varlıkları 24 Haziran seçimleri sonrasında dünyadan pozitif ayrışmayı sürdürüyor. Hisse

senediyle başlayan, Türk lirasıyla devam eden yükseliş, haftanın son iki gününde tahvil piyasasına yayılmaya başladı. Veri akışında

Türkiye’nin pozitif ayrışmasını destekleyecek bir gelişme yok. Ucuz değerlemeler ve rasyonel davranması beklenen bir Ankara yükselişin

arkasındaki itici gücü oluşturuyor. 

24 Haziran seçimleri sonrasında politik belirsizliğin ortadan kalması ve olağanüstü halin kaldırılacağının sinyalinin verilmesi risk primini kısmen

düşürdü. Türkiye değerlemelerinde kalıcı bir iyileşme olması için sırada “yeni dönemde uygulanacak ekonomik politikalara yönelik belirsizliğin

kalkması” var. 

Bu anlamda bugün saat 21.00’de açıklanacak yeni kabine büyük önem taşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni dönemde ekonominin başına

kimi geçireceği önümüzdeki dönemde uygulanacak politikalara yönelik önemli bir ipucu verecek. 

Dış ticaret savaşlarında lambadan Çin çıkacak mı bilmiyoruz. Ancak bu akşam açıklanacak kabine ve kullanılacak söylem piyasa dostu

ekonomi politikalara işaret ederse Türkiye dünyadan pozitif ayrışmaya   devam edebilir. 

Şirket cephesinde Emlak Konut’un / ön satış verileri dışında önemli bir haber akışı yok. Emlak Konut’un ilk altı aylık ciro hedefine ulaşmasını

şirket için pozitif olarak görüyoruz. 
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BIST-100 Hacim Yabanci%  EM Türkiye Gösterge Eurobond-2043 US$/TRY EUR/TRY TRLIBOR 3M

Kapanış 98,734 8,561 62.46 1060 295 19.89 6.93 4.6087 5.3973 19 bps 2018 7.30%

1 Gün Δ -0.4% -1.5% 0.0 bps 0.5% 0% -3.0 bps -5.7 bps -0.9% -0.8% 4.6 bps 2019 6.27%

1AylıkΔ 0.9% 40.0% 1.7 bps -7% 2% 196 bps -15 bps -0.1% -0.8% 167.0 bps 2020 5.68%

En İyi 5 (%) CEMAS 6% TTKOM 6% GLYHO 6% ASELS 4% BRSAN 4%

En Kötü 5 (%) ISFIN -6% IHLGM -3% GEREL -2% KIPA -2% AFYON -2%

 Hacmi En Yüksek 5 (TRY mn) ASELS 1394 THYAO 1156 GARAN 790 KRDMD 586 HALKB 555

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



x

Sirket Haberleri

Emlak Konut GYO

Kapanış (TL) : 1.96 -  Hedef Fiyat (TL) : 2.67 - Piyasa Deg.(TL) : 7448 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 27.11 ↑
EKGYO TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 36.46 Analist: eakalan@isyatirim.com.tr 

Emlak Konut GYO 1Y18 toplam satış/ön satış verilerini paylaştı

Emlak Konut GYO 1Y18 toplam satış/ön satış verilerini paylaştı. EKGYO yılın ilk yarısında 2.53 milyar TL satış değerinde 384 m2

büyüklüğe ulaşan 2593 adet bağımsız bölümün satışının gerçekleştiğini açıkladı. Bu rakamlarla birlikte şirketin 2.66 milyar TL hedef satış

değerine büyük ölçüde ulaştığını görüyoruz. Şirket, 2018’de toplam 7,2 milyar TL değerinde satış/ön satış gerçekleştirmeyi planlıyor ve ön

satışların son çeyrekte hızlanmasını bekliyor.

Kelebek Mobilya               

Kapanış (TL) : 1.8 -  Hedef Fiyat (TL) : n.a - Piyasa Deg.(TL) : 376 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 3.14 ↔
DGKLB TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a Analist:    

Doğtaş Kelebek Mobilya Sancaklı Mobilya Ağaç Sanayi ile İyi Niyet Sözleşmesi İmzaladı 

Doğtaş Kelebek Mobilya, sandalye tedariğinde sürdürebilirliği ve yüksek üretim kalitesini desteklemek, orta vadedde Avrupa Birliği

Pazarlarına açılmak amacıyla Sancaklı Mobilya Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Karadağ'daki kereste ve papel üretimi yapan şirketine, %51

ortaklık için Sancaklı Mobilya Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.ile iyi niyet sözleşmesi imzaladığını açıkladı. Nötr 

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

09/07/2018

Yurtdışı Ajanda Tahm. Önc.

ÇİN:Döviz Rezervleri   Saat: --

$3110,6

2b

JPN:BoP Cari Hesap Dengesi   Saat:02:50 --

¥1845,1

b

JPN:Ticaret Dengesi (Ödemeler Dengesi bazında)   

Saat:02:50 -- ¥573,8b

ALM:Ticaret Dengesi    Saat:09:00 -- 20,4b

AVR:Sentix Yatırımcı Güven Endeksi   Saat:11:30 -- 9.3

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

ABD:Tüketici Kredileri   Saat:22:00 -- $9,262b
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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

