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Piyasalarda Bugün
Piyasalar                                                                                                                                      11/09/2018
Gelişmekte olan piyasalardaki fırtına devam ediyor…

 

Gelişmekte olan ülke piyasalardaki fırtına kısa bir aradan sonra yeniden başladı. Arjantin pezosu, lira ve ruble haftanın ilk gününde en çok

değer kaybeden gelişmekte olan ülke paraları. Bu üç para biriminin ortak özelliği bu hafta para politikası kurullarının toplanması. Arjantin

merkez bankası bugün,  Türkiye Perşembe, Rusya Cuma günü toplanıyor.

Para politikasının sıkılaşacağı gerekçesiyle Türkiye varlıklarındaki pozitif ayrışma kısa sürdü. Kısa bir iyimserlik dönemi sonrasında Merkez

Bankasının faiz artışının ekonomide sert iniş ihtimalini artıracağına inanan yatırımcıların banka hisselerindeki satışlarıyla Borsa İstanbul

92,500 seviyesindeki desteğinin altında kapandı. Bundan sonraki temel destek seviyesi 88,000 civarında.

Wall Street’te ve Asya borsalarındaki yükselişe paralel Borsa İstanbul’un tepki alımlarıyla açılmasını bekliyoruz. Ancak tepki alımlarının kalıcı

olacağına inanmamız için banka hisselerindeki satışların döndüğünü görmemiz gerekiyor.
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Haberler & Makro Ekonomi
Yıl Sonu Enflasyon Beklentisindeki Artış Devam Ediyor

Merkez Bankası tarafından düzenlenen beklenti anketine göre Eylül’de 2018 yıl sonu enflasyon beklentisi %19,6’ya yükseldi. Ağustos ayında

yıl sonu enflasyon beklentisi %16,5 seviyesindeydi. 12 ve 24 ay sonrasına ait enflasyon beklentileri de önceki aya kıyasla sırasıyla 1,5 ve 0,8

puan yükselişle %14,5 ve %11,4 oldu. Enflasyon beklentilerindeki bozulmada TL’deki değer kaybı etkili olmaya devam ediyor. Anketteki yıl

sonu Dolar/TL beklentisi Ağustos’taki 5,97 seviyesinden 6,59’a yükselmiş. İktisadi faaliyette bu yıl ve 2019 büyüme beklentileri önceki aya

kıyasla sırasıyla 0,4 puan ve 0,8 puan aşağı yönlü güncelleme ile %3,4 ve %2,7 olarak belirlenmiş. Son olarak para politikasında katılımcılar

bu haftaki toplantıda haftalık repo faizinde yaklaşık 375 baz puanlık artış öngörüyor. Ankete göre takip eden 3 ay içerisinde ilave 50 baz

puanlık sıkılaştırma sonrasında önümüzdeki 12 ayda yaklaşık 250 baz puan faiz indirimi bekleniyor. Bu ayki beklenti anketi Merkez Bankası

toplantısı öncesindeki son anket olduğu için önemli. Enflasyon beklentilerindeki bozulmanın TCMB tarafından dikkate alınacağı kanısındayız.

Beklentimiz halihazırda negatife dönen reel para politikası faizinin tekrar pozitife taşınması amacıyla haftalık repo faizinde 500 baz puanlık faiz

artışı yönünde.         

 

Ekonomide dengelenme süreci başladı

Türkiye ekonomisi 2018’in ikinci çeyreğinde beklentilerle uyumlu olarak yıllık bazda %5,2 büyüdü.  Önceki çeyreğe kıyasla bakıldığında özel

tüketimde ve yatırımlarda yavaşlamanın başladığı, net ihracatın katkısının ise pozitife döndüğü görülüyor. Bu durum ekonomide dengelenme

sürecinin başladığını gösteriyor. Yılın ikinci yarısı itibariyle büyümedeki yavaşlamanın hızlanacağını düşünüyoruz. Baz senaryomuzda Nisan

itibariyle başlayan parasal sıkılaşmanın finansal koşullar üzerinde yarattığı olumsuz etki, TL’deki değer kaybının yatırım ve tüketim iştahını

azaltması ve önceki yıldan gelen güçlü baz etkisi nedeniyle yılın ikinci yarısında ekonomide görece sınırlı da olsa daralma bekliyoruz. İkinci

yarıdaki yavaşlama 2018 büyümesini %3,0’e çekecek. Ek olarak bu yılın ikinci yarısı itibariyle tüketim ve yatırımda başlayan daralmanın

gelecek yılın ilk yarısında da etkili olmasını bekliyoruz. Bu bağlamda %3 olan 2019 büyüme tahminimizi %1’e revize ettik.  

http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20180910160230901_1.pdf

 

 

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

Kapanış 91,698 6,112 62.17 1011 193 24.34 7.68 6.4649 7.477 23 bps 2018 7.03%

1 Gün Δ -1.7% -5.3% 0.0 bps -1.1% -2% -5 bps 7.2 bps -0.2% -0.8% 7.0 bps 2019 5.93%

1AylıkΔ -3.4% -62.6% 1.7 bps -5% -5% -22 bps -11 bps 19.5% -0.8% 170.0 bps 2020 5.20%

En İyi 5 (%) ISFIN 4% OZGYO 3% GOZDE 1% ALARK 1% FLAP 1%

En Kötü 5 (%) ALGYO -6% TSKB -5% TATGD -5% KOZAL -5% YKBNK -5%

 Hacmi En Yüksek 5 (TRY mn) GARAN 597 THYAO 552 ASELS 520 PETKM 448 KRDMD 292

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

Adana Çimento (A)             

Kapanış (TL) : 6.15 -  Hedef Fiyat (TL) : 7.07 - Piyasa Deg.(TL) : 542 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.14 ↔
ADANA TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 14.99 Analist: eakalan@isyatirim.com.tr 

Adana Çimento bono ve tahvil ihrac etti

Adana Çimento, 75 milyon TL tutarında 2 yıl vadeli özel sektör tahvili ve 25 milyon TL tutarında 165 gün vadeli finansman bonosu ihrac etti.

2Ç18 itibari ile şirketin net borcu 45 milyon TL.

Mavi Giyim Sanayi Tic.A.S

Kapanış (TL) : 26.76 -  Hedef Fiyat (TL) : 60.54 - Piyasa Deg.(TL) : 1329 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 2.56 ↔
MAVI TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 126.24 Analist: kdemirak@isyatirim.com.tr  

Mavi 2Ç18 sonuçlarını bugün açıklayacak

Mavi 2Ç18 sonuçlarını bugün açıklayacak. Şirketin 491 milyon TL net satış, 68mn milyon TL FAVÖK ve 17 Milyon TL net kar açılamasını

bekliyoruz.

Mavi İkinci çeyrekte %21,0’lik birebir (like-for-like; bir önceki yıl ile aynı mağazalar) büyüme ile performansı yakaladığını açıkladı. Şirketin, 1

Şubat-31 Temmuz 2018 (finansal raporlama dönemine göre ilk altı ay) döneminde kümülatif birebir satış büyümesi ise %20,9 olarak

gerçekleşti. Mavi, Temmuz ayındaki güçlü satış ivmesinin ardından (LFL artışı %28,3), Ağustos ayının ilk 14 gününde de müşteri trafiği ve

işlem adedindeki artışın sürdüğü gözlemlediğini açıklamıştır. Şirket, en büyük operasyonel gider kalemi olan döviz cinsinden mağaza

kiralarını kontrol altında ve hedefleri dâhilinde tutmak amacıyla mal sahipleriyle sürekli yeniden müzakereler yapıldığını duyurmuştur.

Yönetim ileriye dönük olarak kira sözleşmelerini TL bazında veya gelirle bağlantılı yapmaya karar vermiş olup mağaza açılış planlarını da

buna göre revize ettiğini açıklamıştır.

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
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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

