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Piyasalarda Bugün
Piyasalar                                                                                                                                      27/08/2018
Tatil dönüşü pozitif başlangıç…

Bayram tatili dönüşü Türkiye piyasaları haftaya olumlu bir havada başlıyor. Kendi sorunlarıyla uğraşmaktan Türkiye’ye sataşamayan Trump

ve güvercin Fed açıklamalarıyla değer kaybeden dolar Türkiye varlıklarını destekliyor.

Türkiye piyasalarının kapalı olduğu dönemde %1 değer kazanan Türk lirası, yeni zirve yapan S&P 500 ve %1,6 yükselen MSCI gelişmekte

olan ülkeler endeksi Borsa İstanbul’da %1 civarında pozitif bir açılışa işaret ediyor. Borsadaki düşüş döneminde piyasaya göre daha çok

değer kaybeden banka hisselerinin endekse göre daha güçlü seyretmesi bekleniyor.
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Haberler & Makro Ekonomi
Konutta yeni kampanya

Medyada yer alan haberlere göre konut sektörünün öncü dernekleri GYODER, KONUTDER ve INDER, Emlak Konut GYO'nun desteğiyle

yarın yeni bir konut kampanyası açıklanacak. Konut satışlarını canlandırmayı amaçlayan kampanyanın 3 Ekime kadar sürmesi planlanıyor. 

Kampanya ile 120 ay vadeli konut satışında faizin yüzde 0.98 bandına kadar çekilmesi ve %20 olan peşinat oranın ise %10 bandına indirilmesi

öngörülüyor.

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

Kapanış 90,186 2,369 61.97 1034 199 27.34 7.64 6.0052 6.839 22 bps 2018 6.94%

1 Gün Δ 1.6% -71.5% 0.1 bps 1.0% 0% -68 bps 6.9 bps 0.0% 0.0% 0.0 bps 2019 5.80%

1AylıkΔ -4.1% -68.8% 3.0 bps -3% -25% 690 bps 57 bps 24.9% 0.0% 300.0 bps 2020 5.10%

En İyi 5 (%) GSDHO 11% ENKAI 11% EGEEN 9% TAVHL 7% GSRAY 7%

En Kötü 5 (%) DGKLB -3% HURGZ -2% TOASO -2% EREGL -1% MGROS -1%

 Hacmi En Yüksek 5 (TRY mn) THYAO 383 GARAN 197 ISCTR 170 ASELS 165 PETKM 114

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

Vakko Tekstil                 

Kapanış (TL) : 2.82 -  Hedef Fiyat (TL) : n.a - Piyasa Deg.(TL) : 451 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 2.36 ↓
VAKKO TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a Analist:    

Credit Suisse ile yapılan danışmanlık sözleşmesinin sonlanması 

Vakko, stratejik alternatiflerin tespiti ve değerlendirilmesi amacıyla, Credit Suisse INTERNATIONAL ile 23.08.2017 tarihinde yapılan

danışmanlık sözleşmesinin sona erdiğini ve sözleşmenin bugün itibariyle sonlandırıldığını açıkladı. Negatif. 

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

27/08/2018

Yurtiçi Ajanda
Ağustos Reel Sektör Güven Endeksi - Saat:14:30

Yurtdışı Ajanda Tahm. Önc.

ABD:Chicago FED Aktivite Endeksi   Saat:15:30 -- 0.43

ABD:Dallas FED Imalat Aktivitesi   Saat:17:30 -- 32.3
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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

