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Piyasalarda Bugün
Piyasalar                                                                                                                                      29/08/2018
Zayıf TL’ye rağmen Borsa İstanbul yükselebilir mi?

Borsa İstanbul uzun bir aradan sonra ilk kez dünyadan daha iyi performans gösterdi. Türk lirasında devam eden sert satışlara rağmen Türkiye

hisse senetleri en çok kazandıran gelişmekte olan piyasalar arasında yer aldı. Banka hisselerindeki yükseliş günün pozitif sürpriziydi. 

Borsadaki yükselişin kalıcılığı konusunda şüphemiz var. Türk lirasında devam eden satışlar ve Moody’s’in banka ve şirketlerin kredi notunu

düşürmesi nedeniyle Borsa İstanbul’da hafif satıcılı bir açılış öngörüyoruz. Tahkimde aleyhine karar çıkan Bağfaş hisselerinde sert satıcılı bir

seyir bekliyoruz.
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Haberler & Makro Ekonomi
Moody’s 18 Banka ve 2 Finans Şirketinin Kredi Notunu Düşürdü

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s dün akşam yaptığı açıklama ile 7 Haziran’da başlattığı gözden geçirme kararını sonuçlandırdı ve on

dört bankanın kredi notunu bir kademe, dört bankanın notunu (Denizbank, Odea Bank, Türkiye İş Bankası, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası)

iki kademe ve iki finans kurumunun notunu da bir kademe indirdi. Ayrıca görünüm negatif olarak belirlendi. Karar Moody’s in 17 Ağustos’taki

son ülke notu indirimini takiben geldi. Moody’s aşağı yönlü senaryo riskinin kayda değer oranda artmasını not indiriminin temel gerekçesi

olarak açıklıyor. Kurum yatırımcı güvenindeki ilave bozulmanın fonlamaya erişimi kısıtlayabileceğini not ediyor. Moody’s yatırımcı güveninin

değiştiği aşağı yönlü senaryonun toptan fonlama piyasasına erişimin uzun süreli kapanmasına, bu nedenle çoğu bankanın kaldıraç oranını

düşürmesine yol açabileceğini belirtiyor. Söz konusu indirim nedeniyle bankaların borçlanma maliyetlerinde bir miktar artış bekliyoruz.  

Merkez Bankası Likidite Limit Adımı 

Merkez Bankası (TCMB) bugün yaptığı bir duyuru ile 29 Ağustos itibariyle TCMB bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para

Piyasası’nda gecelik vadedeki işlemler için bankaların borç alabilme limitlerini 13 Ağustos öncesi limitlerinin iki katına çıkardı. Söz konusu

adımın TL likiditesindeki olası sıkışıklığı önleme adına atıldığını düşünüyoruz.  

Gayrimenkul Sektörü: AVM'ler ile gayrimenkullerde dövizle kiralama ve satışın önüne geçilecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AVM'ler ile gayrimenkullerde dövizle kiralama ve satışın önüne geçmek için çalışma başlattıklarını

açıkladı. Haberi, portföyünde özellikle AVM ve ofis bulunan gayrimenkul şirketleri için olumsuz olarak değerlendiriyoruz. Fakat hâlihazırda

birçok şirketin güncel kuru kullanmayarak kur sabitlemeye gittiğini ya da TL cinsi kira ödemelerini kabul ettiğini hatırlatmak isteriz.

Moody’s 17 Ağustos’ta Türkiye’nin ülke notu indirimine takriben bir dizi şirketlerin de kredi notunda indirime gitti-Olumsuz

Moody’s 17 Ağustos’ta Türkiye’nin ülke notu indirimine takriben aşağıdaki şirketlerin de kredi notunda indirime gitti:

Anadolu Efes: Notu Ba2’ye indirildi, görünüm negatif

Coca Cola İçecek:  Notu Ba2’ye indirildi, görünüm negatif

Doğus Holding:  Notu B1’e indirildi

Erdemir:  Notu Ba3 ‘e indirildi görünüm negatif

Koç Holding:  Notu Ba2’ye indirildi

Türk Hava Yolları: Notu Ba3 olarak teyit edildi, görünüm negatif

Tüpraş:  Notu Ba2’ye indirildi, görünüm negatif

Turkcell: Notu Ba2’ye indirildi, görünüm negatif

T.Şişe Cam: Notu Ba2’ye indirildi, görünüm negatif

Petkim : Notu B1 olarak teyit edildi görünüm negatif

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

Kapanış 93,867 7,830 61.54 1071 205 26.21 7.62 6.2298 7.2875 22 bps 2018 7.23%

1 Gün Δ 2.8% 28.6% 0.0 bps 0.1% 1% -4 bps 10.3 bps 0.5% 1.2% 6.0 bps 2019 6.04%

1AylıkΔ -1.8% -10.8% 3.2 bps -2% -24% 613 bps 46 bps 28.0% 1.2% 321.6 bps 2020 5.30%

En İyi 5 (%) IHLGM 9% KRDMD 8% BERA 7% TAVHL 7% ISFIN 6%

En Kötü 5 (%) DOHOL -4% OZKGY 0% TCELL 0% YATAS 0% IEYHO 0%

 Hacmi En Yüksek 5 (TRY mn) THYAO 891 ASELS 879 GARAN 635 PETKM 552 KRDMD 436

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

Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş

Kapanış (TL) : 6.57 -  Hedef Fiyat (TL) : 8.5 - Piyasa Deg.(TL) : 296 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.22 ↓
BAGFS TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 29.38 Analist: uonder@isyatirim.com.tr 

Uluslararası Tahkim Mahkemesi ThyssenKrupp lehine karar vererek, şirkete 24,5 milyon EUR ödeme yapılmasına karar verdi-

Olumsuz

KAP’ta yapılan açıklamaya göre ThyssenKrupp Industrial Solutions AG'nin ICC International Court of Arbitration - Uluslararası Tahkim

Mahkemesi'ne yaptığı başvuru Bağfaş’ın aleyhine sonuçlanmıştır. Buna göre Bağfaş’ın 24,5 milyon EUR tutarında ödeme yapılmasına

karar verildiği açıklandı.

Şirket kararın Türkiye’de icrasının mümkün olmadığını dolayısıyla Türkiye mahkemelerinde tenfiz yoluna gideceklerini açıkladı. Eğer

şirketin itirazı kabul edilirse olumlu olacaktır ancak kararı bu haliyle hisse için olumsuz olarak değerlendiriyoruz.

Türk Telekom

Kapanış (TL) : 3.72 -  Hedef Fiyat (TL) : 7.78 - Piyasa Deg.(TL) : 13020 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 11.31 ↔
TTKOM TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 109.27 Analist: akumbaraci@isyatirim.com.tr 

OTAŞ’ın Türk Telekom’da bulunan hisselerinin bankalara devri 

Hazine ve Maliye Bakanlığı OTAŞ’ın Türk Telekom’da bulunan %55 oranındaki hisselerinin, OTAŞ'a kredi veren bankaların paydaş olacağı

bir ortak girişim şirketi aracılığıyla devralınmasına onay verdi. Devir onayı beklentiler dâhilinde olduğundan piyasa etkisi olmasını

beklemiyoruz.  

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

29/08/2018

Yurtiçi Ajanda
Temmuz Dış Ticaret Dengesi - Saat:10.00

Yurtdışı Ajanda Tahm. Önc.

İNG:BRC Mağaza Fiyat Endeksi (Yıllık) % Saat:02:01 -- -0.003

JPN:Tüketici Güven Endeksi   Saat:08:00 -- 43.5

ALM:GFK Tüketici Güveni   Saat:09:00 -- 10.6

FRN:Tüketici Harcamaları  (Yıllık) % Saat:09:45 -- 0.003

FRN:GSYİH (Yıllık) % Saat:09:45 -- 0.017

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

ABD:Kişisel Tüketim % Saat:15:30 -- 0.04

ABD:GDP Fiyat Endeksi % Saat:15:30 -- 0.03

ABD:Çekirdek PCE QoQ % Saat:15:30 -- 0.02

BRZ:Toplam Geri Ödenmemiş Krediler   Saat:16:30 -- 3130b

ABD:Bekleyen Konut Satışları MoM % Saat:17:00 -- 0.009
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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

