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Piyasalarda Bugün
Piyasalar                                                                                                                                      14/09/2018
Merkez geç geldi, tam geldi…

Küresel risk iştahının toparlandığı ve gelişmekte olan piyasaların güçlendiği bir günü geride bıraktık. ABD ve Çin’in yeniden dış ticaret

müzakerelerine başlayacağı açıklaması küresel risk iştahını destekleyen ve gelişmekte olan ülke varlıklarında yükselişi gerçekleyen temel

gelişme.

Türkiye varlıkları uzun bir aradan sonra ilk kez dünyanı en çok kazandıran yatırım araçları konumunda. Merkez Bankası’nın beklentilerin çok

ötesinde 625 baz puanlık bir faiz artışı yapması Türkiye varlıklarındaki sert yükselişin arkasındaki itici güç.

Merkez Bankası’nın güçlü parasal sıkılaştırmasını ekonomi yönetiminin sonunda durumun ciddiyetini kabul ettiğini gösteren doğru bir adım

olarak görüyoruz. 20 Eylül’de açıklanacak Orta Vadeli Programın Merkez Bankası’nın sıkılaştırma adımı gibi güçlü bir mesaj vermesi

durumunda Türkiye varlıklarındaki risk priminin gevşemeye başladığını göreceğiz.

ABD ve Asya borsalarındaki yükseliş ve Türk lirasında devam eden alımlar Borsa İstanbul’da %0,5-%1,0 arası yükselişle açılışa işaret ediyor. 

Döviz borcu yüksek şirketlerin ve bankaların endekse göre daha güçlü olmasını bekliyoruz.
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Haberler & Makro Ekonomi
TCMB Haftalık Menkul Kıymet, Resmi Rezerv ve Yurtiçi Yerleşik Döviz Mevduat İstatistikleri (31 Ağustos- 7 Eylül)

Eylül ayının ilk haftasında hane halkı ve şirketlerin döviz mevduatı (altın hariç ve Euro/Dolar paritesindeki değişimden arındırılmış) önceki

haftaya kıyasla sırasıyla 0,5 ve 0,4 milyar dolar azaldı. Böylece yılbaşından bu yana hane halkı döviz mevduatları 8,9 milyar dolar azalırken

(80,5 milyar dolara geldi), şirketlerin döviz mevduatı 2,7 milyar dolar azaldı (64,7 milyar dolar). 

 

Aynı haftada hisse senedi piyasasına 5 milyon dolarlık giriş, tahvil piyasasından (repo hariç) ise 130 milyon dolarlık bir yabancı çıkışı oldu.

Yılbaşından bu yana bakıldığında tahvil piyasasına yönelik yabancı girişi 0,2 milyar dolara olurken hisse senedinden çıkış 1,3 milyar dolara

ulaştı.

 

Son olarak 7 Eylül itibariyle Merkez Bankası brüt rezervi haftalık bazda 0,2 milyar dolar azalırken (70,2 milyar dolar) altın rezervleri 0,1 milyar

dolar arttı. Böylece toplam rezervler 88,8 milyar dolara geriledi (geçen yılın sonu: 107,7 milyar dolar). Öte yandan hesaplamalarımıza göre

aynı dönemde Merkez Bankası net rezervleri 2,9 milyar dolar arttı (30,5 milyar dolar). 

 

Merkez Bankası Piyasaları Şaşırttı

Merkez Bankası dün 625 baz puanlık beklentilerin üzerinde bir faiz artışı ile piyasaları şaşırtmayı başardı. PPK metninde enflasyon

görünümüne dair endişelerin çok net bir şekilde ortaya koyulduğunu düşünüyoruz. Güçlü faiz artışı enflasyon görünümdeki bozulmayı

sınırlandıracaktır. Ayrıca son faiz artışıyla birlikte Türkiye’nin verdiği reel para politikası faizi (yıl sonu %21 enflasyon beklentimiz ile) tekrar

artıya geçti ve gelişme olan ülke liginde ortalara geldi. Bu durumun TL üzerindeki baskıyı da kısmen azaltacağı kanısındayız. Öte yandan faiz

artışı kaynaklı gelen ilave finansal sıkılaştırma iktisadi faaliyetteki yavaşlamayı hızlandıracaktır. Faiz artışının büyüme üzerinde getireceği ilave

baskı nedeniyle 2018 yıllık büyüme beklentimizi %3’ten %2,5’e indiriyoruz. İyi haber ise bu yavaşlama aynı zamanda cari açıktaki düzeltme

(daralma) sürecini hızlandıracaktır Mevcut koşullarda TCMB’nin gelecek yıl ortasına kadar sıkı duruşunu koruyacağını ancak yılın kalanında

ilave bir faiz artışına gitmeyeceğini düşünüyoruz. Son olarak TCMB, PPK sonrası ikinci bir açıklama ile fonlamanın 14 Eylül itibariyle tekrar

haftalık vadede yapılacağını duyurdu. Bu durum hâlihazırda %19,25’lik fonlama maliyetinin %24’e çıkacağı anlamına geliyor.   

http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20180913161320150_1.pdf

 

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

Kapanış 92,227 7,769 62.39 1018 209 25.01 7.22 6.4060 7.4219 23 bps 2018 7.07%

1 Gün Δ 0.0% 0.0% #N/A 0.0% 0% 67 bps #N/A 0.0% 0.0% #N/A 2019 5.90%

1AylıkΔ 0.0% #N/A #N/A 0% 0% #N/A #N/A 0.0% 0.0% #N/A 2020 5.16%

En İyi 5 (%) METRO 5% EGEEN 5% IEYHO 4% TOASO 4% TKFEN 3%

En Kötü 5 (%) OZGYO -6% GOZDE -4% YATAS -4% SODA -3% AKENR -3%

 Hacmi En Yüksek 5 (TRY mn) THYAO 1595 ASELS 755 KRDMD 620 GARAN 595 PETKM 235

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

MLP Sağlık Hizmetleri

Kapanış (TL) :  -  Hedef Fiyat (TL) : 19.32 - Piyasa Deg.(TL) : 1808 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.29 ↑
MPARK TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 122.33 Analist: uonder@isyatirim.com.tr  

Medikal Park'ın toplam YP giderlerin satışlara oranı %4'e düşecek

Resmi Gazetede yayınlanan ve bundan sonra tüm satış ve kira sözleşmeleri TL cinsi olacağına dair kanun açıklaması sonrasında Medikal

Park KAP’ta bir açıklama yaptı. Şirketin 1Y18’de %39 oranındaki YP Kira giderlerinin tamamının TL’ye dönülmesiyle, toplam YP giderlerinin

satışlara oranı %7’den %4’e düşeceği belirtildi. Olumlu.

TAV Holding

Kapanış (TL) :  -  Hedef Fiyat (TL) : 37.15 - Piyasa Deg.(TL) : 11313 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 9.93 ↓
TAVHL TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 19.29 Analist: esirinel@isyatirim.com.tr 

IETT  İstanbul Yeni Havalimanı toplu taşıma ihalesini iptal etti-Olumsuz

İETT İstanbul Yeni Havalimanı için 4 Eylül’de TAV’ın iştiraki HAVAS, Altur Turizm ve Free Turizm konsorsiyumunun kazandığı toplu taşıma

ihalesini iptal ettiğini duyurdu. TAVHL için olumsuz

 

Batıçim                       

Kapanış (TL) :  -  Hedef Fiyat (TL) : n.a - Piyasa Deg.(TL) : 526 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.17 ↑
BTCIM TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a Analist: eakalan@isyatirim.com.tr 

Batı Çimento beklentilerini paylaştı.

Batı Çimento beklentilerini paylaştı. Batı Çimento’nun Batısöke Söke’de gerçekleştirdiği 1.650.000 Ton/Yıl kapasiteli entegre klinker ve

çimento tesisi yatırımının devreye alınması ile birlikte ihracat gelirinin 2018’de 40 milyon USD 2019’da ise 60-70 milyon USD aralığında

olması beklenmektedir. 2018 yılsonuna ilişkin normal koşullar altındaki diğer konsolide beklentileri ise; konsolide satışlar: 1.100 - 1.150 Bin

TL, brüt marj: 32-35%, FAVÖK marjı: 30-35%, kapasite kullanım oranı: 90-95%.

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

14/09/2018

Yurtiçi Ajanda

Temmuz Cari Açık - Saat:10.00 (İş Yatırım beklentisi: 1,2 

milyar dolar, Piyasa medyan beklentisi: 1,8 milyar dolar)

Yurtdışı Ajanda Tahm. Önc.
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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

