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Piyasalarda Bugün
Piyasalar                                                                                                                                      03/09/2018
Gözler Ağustos enflasyonunda…

Eylül ayına Arjantin depreminin artçı şokları ile başlıyoruz. Başbakan Macri’nin IMF kaynak girişinin hızlandırılması talebi üzerine pezo iki

günde %20 civarı değer kaybederken gelişmekte olan ülke paralarında yeni bir satış dalgasına yol açtı.

Türk lirası hafta başından beri %10’un üzerinde değer kaybı ile pesodan sonra en çok değer kaybeden para birimi oldu. Sert satış dalgası

sonrası Türk lirası reel olarak 1994 krizinde gördüğü dip seviyelere geriledi. 

 Mevcut seviye 2,6 Z skor ile Arjantin Pezosundan (Z skor 1,8) bile daha sert bir gerilemeye işaret ediyor. Ancak ABD ile yaşanan gerginlik ve

Merkez Bankası’nın ilave sıkılaşmaya gitmeyeceği endişesi Türk lirasındaki değer kaybının ve borsadaki satışların devam etmesine neden

oluyor.

Türk lirasında devam eden satışlara paralel Borsada satıcılı bir açılış öngörüyoruz. Saat 10:00’da açıklanacak Ağustos ayı enflasyonunda (

aylık %2,3) negatif bir şok olması durumunda piyasadaki satışlar hızlanabilir. Kurdan enflasyona geçişin önümüzdeki aylarda hızlanması

bekleniyor.

Doğalgaz ve elektrik fiyatlarına yapılan zam haberinden en olumsuz etkilenen şirket olarak Akenerji, olumlu etkilenen şirket olarak Alarko öne

çıkıyor.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Haberler & Makro Ekonomi
Elektrik ve Doğalgaza İkinci Zam 

Ağustos ayında yapılan %9’luk elektrik ve doğalgaz zamları ardından 1 Eylül itibariyle elektrik ve doğalgaza konutta %9’luk, sanayide %14’lük

zam yapıldı. Normalde elektrik fiyatlarını üç ayda bir tarife ile yenileyen EPDK 1 Ekim yerine 1 Eylül tarihi itibariyle tarifeleri yenilemiş oldu.

Elektrik ve doğalgazın tüketici enflasyonu sepetindeki toplam ağırlığı %3,8 seviyesinde. Dolayısıyla her iki gruba da yapılan %9’luk zammın

manşet enflasyona etkisinin toplamda 0,34 puan olmasını bekliyoruz. 

 

Eylül – Kasım İç Borçlanma Stratejisi 

Hazine ve Maliye Bakanlığı geçen hafta Cuma Eylül-Kasım dönemine ait iç borçlanma stratejisini açıkladı. Programa göre Eylül’de 7,9 milyar

TL’lik iç borç servisine karşılık 8,7 milyar TL’lik iç borçlanma yapılacak. Ekim ve Kasım aylarında ise sırasıyla 3,2 milyar TL ve 21,7 milyar TL

iç borç servisine karşılık 3,5 milyar TL ve 22,4 milyar TL iç borçlanma programlanıyor. Program dâhilinde gerçekleşmesi durumunda iç borç

çevirme oranları Eylül ve Ekim’de %110 seviyesi civarında olurken Kasım’da %103’e gerileyecek. Borç çevirme oranlarının %100’ün üzerinde

olması tahvil faizleri üzerindeki baskının sürmesine neden olacaktır.  

Ağustos Dış Ticaret Öncü Verisi Açıklandı 

Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan Ağustos ayı öncü dış ticaret verisine göre ihracat yıllık bazda %6,5 azalarak 12,4 milyar dolara gelirken

ithalat yıllık %22,4 azalarak 14,9 milyar dolara geriledi. Böylece dış ticaret açığı %58,0 daralma ile 2,5 milyar dolar oldu. İhracat cephesinde en

büyük 5 kalemde demir-çelik (2,2 puan) ve altın (1,0 puan) haricindeki grupların katkısı negatif oldu. Otomotiv, kazan makine ve giyim

gruplarının her biri manşetten yaklaşık 1,1 puan çaldı. Ülkelere göre ihracatta Almanya’ya yapılan ihracatın yıllık %15,2 daralması dikkat

çekiyor. Önümüzdeki aylarda Avrupa cephesini yakından izlemek gerekiyor. İthalat tarafında enerji (1,5 puan) ve demir-çelik (0,9 puan)

haricindeki grupların katkısı negatif oldu. Detayları ay sonunda TÜİK tarafından açıklanan veride göreceğiz. Son olarak geniş ekonomik

grupların sınıflamasına göre ithalatta tüm alt gruplara yansıyan bir düşüş görülüyor. Detaylarda manşeti 12 puan aşağı çeken ara-malları

ithalatı öne çıkıyor. 

Özetle, Ağustos ayında ithalatta önceki ay başlayan daralma devam ediyor. Ayrıca ihracatta yıllık daralma başladı. İthalattaki düşüşte iç

talepteki zayıflamanın etkisi olduğunu düşünüyoruz. Dış ticaret açığındaki daralma üçüncü çeyrek itibariyle büyümede daralma öngörümüzü

destekliyor.    

 

Merkez Bankası TL Uzlaşmalı Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemi Duyurusu

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

Kapanış 92,723 6,759 61.68 1056 191 26.73 8.00 6.5616 7.6566 22 bps 2018 7.14%

1 Gün Δ -0.6% -6.1% 0.1 bps -0.2% 1% 67 bps 9.6 bps 2.2% 2.3% 0.0 bps 2019 5.97%

1AylıkΔ -4.4% -23.6% 3.3 bps -3% -29% 595 bps 74 bps 33.7% 2.3% 328.0 bps 2020 5.23%

En İyi 5 (%) GLYHO 10% FROTO 9% SODA 6% TAVHL 6% EGEEN 6%

En Kötü 5 (%) DOHOL -5% OZGYO -5% TCELL -4% TUPRS -4% GARAN -4%

 Hacmi En Yüksek 5 (TRY mn) THYAO 507 GARAN 502 ISCTR 469 PETKM 456 ASELS 420

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



Haberler & Makro Ekonomi
Merkez Bankası (TCMB) Cuma günü yaptığı bir duyuru ile döviz piyasalarının etkin işleyişine katkı sağlamak amacıyla, TCMB bünyesinde

gerçekleştirilen Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerinin yanında, Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) nezdinde faaliyet gösteren Vadeli İşlem

ve Opsiyon Piyasası’nda da (VİOP) işlem gerçekleştirilebileceğini belirtti. 

 

Hâlihazırda Merkez Bankası Bankalara ile 1 ay (haftanın her günü), 3 ay (haftada 1) ve 6 ay vadeli (genellikle ayda 2 kez) olmak üzere TL

uzlaşmalı vadeli döviz alım satım ihalesi düzenliyor. Örneğin en son 29 Ağustos'ta 1 ay vadeli 300 milyon dolar tutarında TL uzlaşmalı vadeli

döviz satım ihalesi açıldı. Bankalardan 92 milyon dolar teklif geldi ve vade sonu için ortalamada 6,46 Kur üzerinde anlaşıldı. 1 Ay sonra kur

6,46 üzerinde olursa, örneğin 6,76 olursa aradaki 30 kuruşu TCMB TL olarak Bankalara ödüyor. 

 

Bugünkü duyuru ile TCMB artık bu işlemi VİOP üzerinden de yapacağını duyurdu. Henüz detaylalar yok ancak anladığımız bugünkü duyuru ile

TL uzlaşmalı vadeli döviz ihaleleri imkânından VİOP vasıtasıyla daha geniş kitlelerin faydalanması (eskiden şirketler bu işlemi yapmak

istediklerinde bankalar üzerinden yapıyorlardı) amaçlanıyor. Yapılan değişikliğin kur üzerinde önemli bir etkisi olmasını beklemiyoruz.  

 

Merkez Bankası TL Swap Piyasası Duyurusu

Merkez Bankası Cuma günü yaptığı ikinci açıklama ile TL ve döviz likidite yönetimindeki etkinliğin arttırılması amacıyla TCMB bünyesinde

döviz karşılığı TL swap piyasası açacağını belirtti. İşlemler Döviz ve Efektif Piyasalarında işlem yapmaya yetkili bankaların limitleri dâhilinde

kotasyon yönetimiyle yapılacak. Bu adımla Merkez Bankası’nın daha önce bankaların yurtdışında yaptığı swap işlemlerini kuracağı pazarla

kısmen yurtiçine çekmeyi amaçladığını düşünüyoruz. 

 

Çimento Sektörü: Sanayide kullanılan elektriğe %14 zam yapıldı

Sanayide kullanılan elektriğe %14 zam yapıldı. Toplam maliyetlerinin %20-25’i elektrik olan çimento şirketleri bu zamdan olumsuz

etkilenecektir. Yapılan zammın çimento şirketlerinin yılsonu FAVÖK marjını 1-1.5 puan aşağı çekmesini bekliyoruz.

Doğal gaz fiyatlarına ve elektrik tarifelerine 1 Eylül itibariyle zam yapıldı

BOTAŞ mesken için doğal gaz fiyatını %9 arttırırken sanayi doğal gaz fiyatını %14 arttırdı. Buna ek olarak, elektrik fiyatları mesken kullanımı

için %9 ve sanayi için %14 arttı. Doğal gaz tarife artışının spot elektrik fiyatlarını arttırmasını bekliyoruz, bu da doğal gaz maliyetlerinin

artmasından kaynaklanan kayıpları kısmen telafi edecek. Az ya da hiç doğal gaz kapasitesi olmayan enerji şirketleri olumlu yönde

etkilenecektir.

Zayıf kamyon satışları için önlemler alınması gerekiyor

Dünya gazetesind eyer alan habere göre, Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün son iki ayda (Mayıs-Haziran) %23 daralan kamyon

pazarında satışları desteklemek için yeni vergi sisteminin değişmesi gerektiğini dile getirdi. Türkiye’nin toplam kamyon üretimin %60’nın iç

pazara yönelik olduğunu hatırlatmak isteriz. Haydar Yenigün ayrıca yıllık bakım ve onarım için üretime ara verilen gün sayısının uzatılmasına

ek olarak sektörde zayıf satışlar nedeniyle üretimin aralıklı olarak durdurulma ihtimal,inin olduğunu dile getirdi.

Lütfen raporumuzun sonunda yer alan bilgilendirme notuna bakınız. 2
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Sirket Haberleri

Türk Traktör

Kapanış (TL) : 45.54 -  Hedef Fiyat (TL) : 57.85 - Piyasa Deg.(TL) : 2430 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.96 ↓
TTRAK TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 27.04 Analist: esirinel@isyatirim.com.tr 

Stok yönetimi nedeniyle üretime ara verilmesi

Türk Traktör stok yönetimi nedeniyle Eylül ayında aralıklı olarak altı gün üretime ara vereceğini açıkladı.

DO & CO Aktiengesellschaft

Kapanış (TL) : 478 -  Hedef Fiyat (TL) : n.a - Piyasa Deg.(TL) : 4658 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.6 ↔
DOCO TI Equity- Öneri :GÖZDEN GEÇİRİLİYOR Get.Pot.%: n.a Analist: uonder@isyatirim.com.tr 

Do&Co: Türk Hava Yolları ile görüşmeler devam ediyor

KAP’ta şirketin olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle yaptığı duyuruya istinaden Türk Hava Yolları ile ikram hizmetleri tedariki

konusunda görüşmelerin sürdüğünü ve henüz sonuçlanmadığını bildirildi. Hisse fiyatı son iki haftada %30 oranında yükseliş gösterdi.

Şişe Cam                      

Kapanış (TL) : 6.16 -  Hedef Fiyat (TL) : 5.24 - Piyasa Deg.(TL) : 13860 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 7.08 ↓
SISE TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: -14.99 Analist: kdemirak@isyatirim.com.tr 

Botaş sanayide kullanılan doğalgaza %14 zam yaptığını duyurdu.

Açıklanan doğalgaz zammı başta Şişecam (SISE.IS) Grup şirketlerini (TRKCM.IS & ANACM.IS) negatif etkileyecektir. Diğer her şey sabit

tutulduğunda %14’luk doğalgaz Trakya Cam’ın (TRKCM.IS) EBITDA marjını 1 puan, Anadolu Cam’ın (ANACM.IS) 0,85 puan ve Şişecam’ın

konsolide marjlarını yaklaşık 0,6 puan negatif etkileyeceğini düşüyoruz. Soda Sanayii tarafında ise, şirketin doğalgaz alım fiyatı, Botaş’ın 1

Ağustos tarihli kararı ile beraber dolara endekslenmiş durumda olduğundan, yapılan zammın kapsamı dışında. Botaş’ın 1 Ağustos tarihli

kararını takiben Soda’nın doğalgaz alım fiyatı hali hazırda %38 artmış durumda. Haberin Trakya Cam (TRKCM.IS) Anadolu Cam’ı hafif

olumsuz etkileyebileceğini düşünüyoruz. Bu noktada özellikle iç piyasanın ithalata karşı korunaklı konumu ve sıkı arz dinamikleri

düşünüldüğünde Trakya Cam ve Anadolu Cam’ın fiyatlarını yukarı yönlü revize edebileceğini düşünüyoruz.

Lütfen raporumuzun sonunda yer alan bilgilendirme notuna bakınız. 3



X

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

03/09/2018
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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

