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Piyasalarda Bugün
Piyasalar                                                                                                                                      06/09/2018
Dünyadan pozitif ayrışıyoruz…            

Arjantin ve Türkiye ile başlayan satış dalgası gelişmekte olan piyasalar geneline yayılmaya başladı. Çin, Endonezya ve Güney Afrika

borsalarında görülen sert satışlar 1997 – 1998 Asya krizine benzer bir döneme girileceği endişesi yaratıyor. 

Merkez Bankası’nın faiz artıracağı beklentisini satın alan Türkiye varlıkları gelişmekte olan piyasalardan olumlu ayrıştı. Gelişmekte olan

piyasalar dün %1,8 gerilerken MSCI Türkiye sanayi ve hizmet şirketlerinin önderliğinde %0,8 yükseldi. 

Dünya piyasalarına yayılan satış dalgasına rağmen Türkiye varlıklarındaki tepki alışlarının devam etmesini bekliyoruz. Türk lirasında sabah ilk

işlemler Borsa İstanbul’da yukarı yönlü bir açılışa işaret ediyor. Ancak yükselişin devam etmesi için bankaların yurtdışı borçlanmalarıyla ilgili

olumlu haber akışına ihtiyaç var.    

Şirket cephesinde günün kötü haberi Türk Traktörün Ağustos satışlarında %77’lik çok sert bir düşüş görülmesi. 
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BIST-100 Hacim Yabanci%  EM Türkiye Gösterge Eurobond-2043 US$/TRY EUR/TRY TRLIBOR 3M

Kapanış 92,791 7,126 62.32 1022 190 24.39 7.85 6.6944 7.7475 23 bps 2018 7.16%

1 Gün Δ -0.4% 4.4% 0.1 bps -1.8% 1% 0 bps -22.1 bps 0.0% 0.1% 10.0 bps 2019 5.99%

1AylıkΔ -1.5% -6.2% 3.2 bps -5% -22% 228 bps 54 bps 29.8% 0.1% 324.0 bps 2020 5.21%

En İyi 5 (%) GOZDE 8% TATGD 8% PGSUS 5% CEMAS 5% SISE 5%

En Kötü 5 (%) OZGYO -5% TTKOM -3% AKBNK -3% IHLAS -3% FROTO -3%

 Hacmi En Yüksek 5 (TRY mn) THYAO 925 GARAN 524 ASELS 501 PETKM 494 KRDMD 411

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

Türk Traktör

Kapanış (TL) : 45.76 -  Hedef Fiyat (TL) : 57.85 - Piyasa Deg.(TL) : 2442 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.9 ↓
TTRAK TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 26.42 Analist: esirinel@isyatirim.com.tr 

Ağustos ayında yurtiçi traktor satışları %77 daraldı

Ağustos ayında Türk Traktör’ün yurtiçi satış adetleri yıllık bazda %77 düşüşle 525 adete gerilerken, ihracat hacmi yıllık bazda %9 artışla

1211 adede büyüme gösterdi. Ağustos ayında şirketin toplam satışları ise yıllık bazda %48 düşüşle 1736 adete geriledi. Ocak – Ağustos

döneminde ise şirketin yurtiçi satış adeteleri yıllık bazda %40 düşüşle 14,254 adede gerilerken, işirketin ihracat satış adetleri yıllık bazda

%7 artış ile 8822 adete yükseldi. Ocak-Ağustos döneminde şirketin toplam satışları ise yıllık bazda %28 düşüşle 23,076 adete geriledi.

Emlak Konut GYO

Kapanış (TL) : 1.83 -  Hedef Fiyat (TL) : 2.67 - Piyasa Deg.(TL) : 6954 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 14.27 ↓
EKGYO TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 46.15 Analist: eakalan@isyatirim.com.tr 

Emlak Konut TOKI’den arsa satın alıyor

KAP ’ta yapılan açıklamaya göre, Emlak Konut Gyo Başakşehir’de 1 adet ve Beşiktaş’ta 16 adet arsayı TL387mn toplam bedel ile satın

alacak. Emlak Beşiktaş’ta yer alan arsalar için 360 milyon TL’yi 6 taksitle ödeyecek. Şirket daha önce 2018 için yeni arsa alımı

planlamadıklarını açıklamıştı. 2Ç18 itibari ile 2.893 milyar TL toplam borcu olan şirketin arsa alımı kararını hafif olumsuz olarak

değerlendiriyoruz.

İş GYO                        

Kapanış (TL) : 0.92 -  Hedef Fiyat (TL) : 1.37 - Piyasa Deg.(TL) : 882 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.73 ↓
ISGYO TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 49.43 Analist: eakalan@isyatirim.com.tr 

İs Gyo Tuzla Projesini erteledi

İş Gyo Tuzla Konut Projesini uygun yatırım koşulları oluşuncaya kadar erteleme kararı aldı. Şirket daha önce 1000 ünitelik konut yapımı için

inşaat izini almıştı. Erteleme kararı, beklenen nakit akışını geciktireceğinden olumsuz değerlendiriyoruz.

Lütfen raporumuzun sonunda yer alan bilgilendirme notuna bakınız. 2



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
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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

