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GOÜ'lerde Satışlar Genele Yayılıyor

 

Gelişmekte olan ülke varlıklarındaki satışlar genele yayılıyor. Çin’e uygulanacak ikinci 200 milyar dolarlık paketin yarattığı stres, Güney

Afrika’nın resesyona girmesi de satışlarda etkili oluyor. TL varlıklarda ise önümüzdeki hafta kritik haber akışları öncesi olumsuz ayrışma

devam ediyor. Haftaya, 13 Eylül Perşembe günü TCMB faiz kararı ve büyük ihtimalle hafta sonuna kadar açıklanacak OVP, TL varlıklar için

kırılma noktası olabilir. Bu sabahki işlemlerde TL 6.66 seviyesinde yatay seyrediyor. BIST’de açılışta hafif tepki artışı görebiliriz. Satışların

devam etmesi durumunda BIST 100 için 92K seviyesi önemli bir destek noktası. Yükseliş için ise 50 günlük ortalama olan 94,250 seviyesinde

üzerinde kalması önemli olacak. Bugün yurtiçi ve yurtdışında önemi bir veri akışı bulunmuyor.  
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Haberler & Makro Ekonomi
Ağustos Reel Kur Verisi Açıklandı

Merkez Bankası tarafından açıklanan TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru Ağustos’ta 64,8 (yıllık bazda %28 değer kaybı) ile 2003 bazlı serinin

yeni dibine ulaştı. JP Morgan reel kur endeksine göre Ağustos’ta reel efektif döviz kuru 1994 seviyelerine yaklaştı. TL’deki değer kaybının

devam ettiği Eylül ayında reel kurdaki düşüşün sürmesini bekliyoruz.   

 

Fitch Türkiye İçin Büyüme Tahminini Düşürdü

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch dün yaptığı bir sunumda Türkiye ekonomisi 20018-2020 dönemi büyüme tahminlerini aşağı çektiğini

duyurdu. TL’deki sert değer kaybının Türkiye ekonomisini düşük büyüme ve cari açık daralması ile yeniden dengelenmeye zorlayacağını

düşünen Fitch büyüme üzerindeki aşağı yönlü risklerin belirgin olduğunu not etti. Fitch’e göre Türkiye ekonomisi bu yıl %3,8 büyürken gelecek

yıl büyüme %1,2’ye gerileyecek (önceki tahmin sırasıyla %4,5 ve %3,6). 2020 yılına dair büyüme tahmini ise %4,8’ten %3,9’a revize edildi.

Son olarak Fitch, ekonomi yönetiminin TL’deki değer kaybını kontrol altına almak adına kısa vadeli adımlar atmaya devam edeceğini ve

Merkez Bankası’nın Eylül toplantısında faiz artışına gideceğini ancak bu adımların enflasyonu en azından 2020 sonuna kadar tek haneye

indirmeyeceğini not etti.    

 Haziran Ayı Şirketlerin Döviz Açık Pozisyonu Verisi Açıklandı 

Merkez Bankası verisine göre Haziran’da finansal kesim dışındaki firmaların döviz açık pozisyonu Haziran’da 215,9 milyar dolar oldu (Mayıs:

217,1 milyar dolar). Öte yandan şirketler kısa vadede 4,1 milyar dolar ile döviz fazlası vermeye devam etti.      

Ağutos'da hafif araç satışları %53 daraldı

ODD dün açıkladığı verilere göre, yurtiçi hafif araç satışları Ağutos ayında TL’deki sert değer kaybı nedeniyle artan araç fiyatları ve yükselen

borçlanma maliyetleri nedeniyle yıllık bazda %53 daraldı. Ağustos ayında yurtiçi binek araç satışları yıllık bazda %51, hafif ticari atraç satışları

ise yıllık bazda %58 daraldı. Ocak-Ağustos döneminde ise toplam hafif araç satışları yıllık bazda %21 daraldı. Yılın ilk sekiz ayında binek araç

satışları %18.5, hafif ticari araç satışları ise %28 düştü.

2048 yılına ilişikin %16 olan otomotiv pazarı daralma tahminimizi %30’a revize ediyoruz. 2018 yılındaki toplam hafif araç Pazar tahminimiz 665

bin seviyesinde bulunuyor (2017 gerçekleşen 956 bin adet).

Otomotiv hisseleri için olumsuz. Ancak, gelirlerinin yaklaşık %75’i ihracat satışlarından elde eden FROTO ve TOASO için negatif etki ithalatçı

olan ve sadece yurtiçi pazara satışı olan DOAS’a kıyasla daha az olacaktır.

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

Kapanış 93,189 6,825 62.24 1040 189 24.39 8.08 6.6918 7.7391 22 bps 2018 7.21%

1 Gün Δ -0.8% -9.4% 0.6 bps -0.7% -2% -234 bps 7.1 bps 0.9% 0.5% 10.0 bps 2019 6.03%

1AylıkΔ -2.5% -19.7% 3.2 bps -3% -26% 271 bps 80 bps 31.5% 0.5% 316.2 bps 2020 5.24%

En İyi 5 (%) CEMAS 13% IEYHO 5% FROTO 4% EGEEN 4% KARTN 4%

En Kötü 5 (%) ISFIN -6% EREGL -4% SOKM -3% MGROS -3% MPARK -3%

 Hacmi En Yüksek 5 (TRY mn) THYAO 840 ASELS 674 GARAN 409 KRDMD 399 TUPRS 358

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

TAV Holding

Kapanış (TL) : 31.74 -  Hedef Fiyat (TL) : 37.15 - Piyasa Deg.(TL) : 11531 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 9.85 ↑
TAVHL TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 17.03 Analist: esirinel@isyatirim.com.tr 

Istanbul Yeni Havalimanı Yolcu Taşıma İhalesi

TAV Holding’in tamamına sahip olduğu HAVAŞ, Altur Turizm ve Free Turizm şirketlerinin oluşturduğu konsorsiyum, İETT İşletmeleri Genel

Müdürlüğü tarafından bugün (4 Eylül Salı) düzenlenen, "İstanbul genelinde Yeni Havalimanı toplu ulaşım entegrasyonu kapsamında Bagajlı

Lüks Taşımacılık (BLT) hatlarının oluşturulması ve taşımacılığın uygun araçlarla karşılanması amacıyla toplu taşıma yapmak üzere hat

kiralama" ihalesinde en iyi teklifi vermiştir. Konsorsiyumda HAVAŞ'ın payı %30'dur. Sözkonusu proje, gerekli onayların alınmasından

ardından, havalimanı açılış tarihinden itibaren 10 yıl süreyle, İstanbul'da oluşturulacak 18 hat üzerinde 150 otobüsle taşımacılık işini

kapsamaktadır.

Anadolu Cam                   

Kapanış (TL) : 3.43 -  Hedef Fiyat (TL) : 3.49 - Piyasa Deg.(TL) : 2573 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 3.08 ↑
ANACM TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 1.88 Analist: kdemirak@isyatirim.com.tr 

Anadolu Cam yeni yatırım açıkladı 

Anadolu Cam, Mersin Fabrikasında işletme sermayesi gereksinimleri dahil yatırım tutarı yaklaşık 18,2 Milyon Dolar olan 80.000 ton/yıl

kapasiteli fırın yatırımının yapılmasına karar verdiğini açıkladı. Açıklanan yatırım şirketin Türkiye’de üretim kapasitesini %7 artıracaktır.

Hafif Olumlu. 

Enka İnşaat

Kapanış (TL) : 5.34 -  Hedef Fiyat (TL) : 6.16 - Piyasa Deg.(TL) : 26700 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 2.59 ↑
ENKAI TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 15.36 Analist: eakalan@isyatirim.com.tr 

Enka Kosova’da yapılacak olan dev elektrik santrali için ihaleye katılacak.

Dünya Gazetesinde yer alan habere göre Enka, 1.3mn Euro’luk Kosava elektrik santrali projesi için ihaleye katılacak. Enka ile birlikte

Mitsubishi Hitachi Power Systems ile Tüpraş’ın Fuel Oil Dönüşüm Projesi’ni üstlenen İspanyol Tecnicas Reunidas 3’lü bir konsorsiyum

oluşturdu. Uluslar arası 3 firma daha ihalede teklif vereicek. Kosova’nın elektrik ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayacak olan proje, 500

MW’lık bir kurulu güce sahip kömür santrali olacak Projenin 2019 yılının ilk yarısında temelinin atılması ve 2023 yılında tamamlanması

bekleniyor. Enka ihaleyi kazanır ise bir Türk şirketinin Avrupa’da kazandığı en büyük ihale hayata geçmiş olacak.

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

05/09/2018

x

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

