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Piyasalarda Bugün
Piyasalar                                                                                                                                      04/09/2018
Fırtına sertleşiyor…

Fırtına ayı Ağustosu geride bıraktık. Ancak gelişmekte olan piyasalardaki fırtına sertleşiyor. Parasal sıkılaşmanın yeterli olmadığını gören

Arjantin ihracatçıların döviz gelirlerine ek vergi getirdi. Arjantin pezosundaki yeni satış dalgası gelişmekte olan ülke paralarında baskının

artmasına neden oluyor.

Türkiye döviz şokunun yıkıcı sonuçlarını enflasyon ve büyüme cephesinde görmeye başladı. Ağustos ayı enflasyonu sonrası manşet

enflasyon %17,9 ile yeni bir zirve yaparken, 2018 sene sonu beklentimizi %21’e, 2019 tahminimiz %16’ya yükselttik. Siparişlerdeki kötüleşme

ile %46,4’e gerileyen PMI rakamları %3’lük büyüme tahminimizde aşağı yönlü riskleri artırıyor.

Türk lirasında devam eden kayıplara rağmen Borsa İstanbul Eylül ayına güçlü bir başlangıç yaptı. Merkez Bankası’nın para politikasında ilave

sıkılaşmaya gideceği sinyali ve dolar bazında 2009 krizi seviyelerine gerileyen fiyatlar yatırımcıların bardağın dolu tarafını görmeye

başlamasını sağlıyor. Dibe yaklaştığımızı gösteren olumlu bir sinyal.

ABD vadelileri ve Asya borsalarındaki yükselişe paralel Borsa İstanbul’un hafif yükselişle açılmasını ve 94,260 seviyesindeki 50 günlük

ortalamasını denemesini bekliyoruz. Ancak gelişmekte olan piyasalarda fırtınanın sertleştiği bir ortamda Borsa İstanbul’da yükselişin devam

etmesi kolay değil.

Makro cephede günün haberi ihracatçı şirketlerin döviz gelirlerini 180 gün içinde ülkeye getirmesini ve gelirlerinin %80’ini yurtiçinde bir

bankaya satmalarını zorunlu kılan yeni düzenleme. Altı ay için geçerli olan bu tebliğ ile yurtiçinde döviz arzının artırılması hedefleniyor. 

Sermaye hareketlerinin serbest olduğu bir rejimde bu tür önlemlerin döviz kuru üzerinde önemli bir etki yaratmasını  beklemiyoruz.
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Haberler & Makro Ekonomi
Ağustos’ta PMI Geriledi 

Dün açıklanan verilere göre Ağustos’ta imalat PMI 46,4 ile önceki ayki sınırlı toparlanma (Temmuz: 49) ardından tekrar düşüşe geçti. İmalat

PMI Nisan ayından bu yana sektör geneli zayıflamaya işaret eden 50 eşik seviyesinin altında seyrediyor. Ağustos’taki düşüşte üretim ve yeni

siparişlerdeki yavaşlama etkili oldu. Ayrıca yavaşlayan aktivitenin yansımasıyla istihdam düzeyi Ağustos’ta geriledi. Markit tarafından

yayınlanan veri bültenine göre zorlu faaliyet koşullarındaki ve enflasyonist baskılardaki artış TL’deki zayıflamadan kaynaklanıyor. Hem girdi

maliyetlerinde hem de ürün fiyatlarında anket başlangıç tarihi olan Haziran 2005’ten bu yana en güçlü artış kaydedildi. PMI verisindeki tek

olumlu gelişme ihracat siparişlerindeki artışın devam etmesi oldu. Özetle PMI verisi iktisadi faaliyetteki yavaşlamanın Ağustos ayında

hızlanarak devam ettiğine işaret ediyor.   

 

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine İlişkin Düzenleme Yapıldı

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan bir tebliğ ile ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esaslarda düzenleme yapıldı.

Düzenlemeye göre Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedeller ithalatçının ödemesini müteakip

doğrudan veya ihracata aracılık yapan bankaya transfer edilecek veya getirilecek. Bedellerin yurda getirilme süresi ihraç tarihinden itibaren

180 günü geçmeyecek ve söz konusu bedellerin en az %80’inin bir bankaya satılması zorunlu olacak. Tebliğ yürürlük tarihinden itibaren 6 ay

süresince geçerli olacak. Tebliğ ile yurtiçinde döviz arzının arttırılmasının amaçlandığını düşünüyoruz.  

 

Merkez Bankası Para Politikası Açıklaması 

Merkez Bankası dün yaptığı açıklamada son dönemde enflasyon görünümüne ilişkin gelişmeler fiyat istikrarı açısından önemli risklere işaret

ettiğini; Merkez Bankası’nın fiyat istikrarını desteklemek amacıyla gerekli tepkiyi vereceğini belirtti. Bu çerçevede, daha önce yapılan iletişimle

de uyumlu olmak üzere, son gelişmeler dikkate alınarak Eylül ayı Para Politikası Kurulu toplantısında parasal duruş yeniden şekillendirileceği

duyuruldu. Yapılan duyuru TCMB’nin 13 Eylül’deki toplantıda faiz artışına gideceğine işaret ediyor. Hali hazırda Merkez Bankası bir süredir

fonlamayı üst banttan yaptığı için ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini %17,75’ten %19,25’e çekmişti. Bu bağlamda 13 Eylül toplantısına dair

asıl soru %17,75 olan haftalık repo faizinin ne kadar artırılacağı. Yıl sonu enflasyon beklentisini ve halihazırda negatif olan reel para politikası

faizini dikkate alarak haftalık repo faizinde 400-500 baz puanlık faiz artışı yönünde.   

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

Kapanış 93,916 7,536 61.64 1047 192 24.39 8.00 6.6333 7.7007 22 bps 2018 7.23%

1 Gün Δ 1.3% 11.5% 0.0 bps -0.8% 1% -234 bps 0.0 bps 1.1% 0.6% 0.0 bps 2019 6.04%

1AylıkΔ -1.8% -11.3% 3.1 bps -2% -25% 271 bps 73 bps 30.4% 0.6% 306.2 bps 2020 5.30%

En İyi 5 (%) AEFES 10% ICBCT 8% TATGD 8% PGSUS 8% CEMTS 7%

En Kötü 5 (%) IEYHO -4% FROTO -3% SODA -2% OZGYO -2% GLYHO -2%

 Hacmi En Yüksek 5 (TRY mn) THYAO 1018 ASELS 755 KRDMD 631 GARAN 437 PETKM 359

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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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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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

