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Piyasalarda Bugün
Piyasalar                                                                                                                                      19/09/2018
Hangi piyasa doğru söylüyor?

ABD – Çin dış ticaret savaşının piyasalarda yarattığı etki uzun sürmedi. Hafif bir satış dalgası sonrası Wall Street zirveye yakın seviyelerde

seyrederken, Şangay borsası dipten döndü. Çinin yuanı silah olarak kullanmayacakları açıklaması sonrası gelişmekte olan piyasalarda tepki

alışları görülüyor.

Türkiye varlık fiyatlamalarından çelişkili mesajlar geliyor. Borsa İstanbul gelişmekte olan hisse senedi piyasalarına paralel yükselirken, tahvil

ve döviz piyasalarında Orta Vadeli Program öncesi satıcılı bir seyir görülüyor. 

Dünya borsalarındaki yükselişe paralel Borsa İstanbul’da hafif yukarı yönlü bir açılış öngörüyoruz. Ancak tahvil ve dövizdeki satış bizi rahatsız

ediyor. Merkez Bankası’nın verdiği sıkılaşma mesajı Orta Vadeli Program’da konulan hedeflerle ve makro ihtiyati tedbirlerle pekiştirilmezse

hisse senedi piyasasındaki yükseliş sınırlı olur.

Şirket hedef değerlerimizdeki değişiklikleri gösteren çalışmayı dün yayınladık. Gözden kaçıranlar için rapor linkini ekte veriyoruz.

http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20180918150700020_1.pdf
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Haberler & Makro Ekonomi
Belediyelere ve yükseköğretim kurumlarına döviz kredi bildirim yükümlülüğü geldi

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında çıkan yönetmelik ile belediyeler ve bağlı işletme ve idareleri ve yükseköğretim kurumlarından ilgili hesap

döneminde 15 milyon dolar ve üzerinde yabancı para nakdi kredi ve dövize endeksli kredi bildirim yükümlüğü bulunanlara yükümlülük kredileri

getirildi. Hatırlanacağı üzere 17 Şubat 2018 tarihli Resmi Gazetede döviz pozisyonunu etkileyen işlemlerin Merkez Bankası tarafından

izlenmesine dair usul ve esaslar tanımlanmıştı. Ancak o dönemde yayınlanan yönetmelikte düzenlemeye tabii kurumların tanımında banka ve

finansal kuruluşlar haricindeki gerçek ve tüzel kişiler vardı. Dolayısıyla yeni düzenleme ile belediyeler ve yükseköğretim kurumları da bildirimle

yükümlü kurumlar arasına dâhil edildi.       

Merkez Bankası TL Zorunlu Karşılıklara uygulanan faiz oranının %7’den %13’e yükseltti

Merkez Bankası TL Zorunlu Karşılıklara uygulanan faiz oranının %7’den %13’e yükseltti. Faizlerin artışından sonra TL ZK’lara uygulanan faiz

oranı düşük kalmış ve bir ayarlama ihtiyacı ortaya çıkmış durumdaydı. Bu durum bankalar açısından TL tarafında ROM’dan ziyade ZK’yı TL

olarak tutma isteğini artırabilir. Bankaların ROM mekanizmasını kullanması sene başından bu yana 21 milyar dolardan 7 milyara gerilemiş

durumda. Bu durum TL’nin değer kaybı ve YP fonlama maliyetlerinin artışıyla ivmelenmiş durumda. TL ZK faizlerinin arışından en fazla

yararlanacak bankalar Akbank, YKB ve kamu bankaları olarak görülüyor ama önümüzdeki dönemde bankaların TL ZK tutma istekleri arttıkça

bu durum değişebilir.

Gayrimenkul alımı ve yatırım karşılığında yabancılara vatandaşlık imkanı tanıyan alt sınırlar düşürüldü.

Gayrimenkul alımı ve yatırım karşılığında yabancılara vatandaşlık imkanı tanıyan alt sınırlar düşürüldü. Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan

karara göre yabancılara gayrimenkul alımında vatandaşlık imkanı tanıyan 1 milyon dolarlık alt sınır 250 bin dolara düşürüldü. Yatırım

karşılığında vatandaşlığa imkan tanıyan alt sınır ise 2 milyon dolardan 500 bin dolara indirildi. Ayrıca, 3 milyon dolarlık tahvilin 3 yıl tutulması

veya Türk bankalarda 3 milyon dolar mevduat bulundurulması koşulu da 500 bin dolara indirildi. Öte yandan bir diğer vatandaşlığa geçiş

imkanı olan en az 100 kişiye istihdam sağlama şartı da 50 kişiye düştü. Kararın gayrimenkul satışlarına ivme kazandırması beklenebilir.

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

Kapanış 94,887 7,210 62.45 1020 204 25.32 7.42 6.3750 7.4521 25 bps 2018 7.38%

1 Gün Δ 0.6% 0.9% 0.0 bps 0.3% 0% 38 bps 10.1 bps 1.6% 2.0% 6.2 bps 2019 5.38%

1AylıkΔ 6.9% -13.1% 3.1 bps 0% 3% -270 bps -15 bps 6.2% 2.0% 313.6 bps 2020 4.49%

En İyi 5 (%) IEYHO 9% TSKB 7% CEMTS 6% YATAS 5% TKFEN 4%

En Kötü 5 (%) IHLGM -5% ODAS -4% MAVI -3% AKENR -3% OZGYO -3%

 Hacmi En Yüksek 5 (TRY mn) THYAO 1085 ASELS 956 GARAN 772 ISCTR 312 KRDMD 217

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

Odaş Elektrik Üretim

Kapanış (TL) : 3.51 -  Hedef Fiyat (TL) : 6.61 - Piyasa Deg.(TL) : 476 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 2.72 ↓
ODAS TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 88.25 Analist: akumbaraci@isyatirim.com.tr  

Kömür santralinde patlama meydana geldi 

Odaş Enerji’nin Çanakkale’deki kömür santralinde patlama meydana geldi. Şirketten gelen bilgiye göre çıkan yangın kontrol alındı

ve herhangi bir can kaybı olmadı. Patlamadan dolayı üretim kesintisi olabileceğini düşünüyoruz. Bundan dolayı haberin etkisinin olumsuz

olmasını bekliyoruz

Mavi Giyim Sanayi Tic.A.S

Kapanış (TL) : 32.94 -  Hedef Fiyat (TL) : 46.5 - Piyasa Deg.(TL) : 1636 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 3.63 ↔
MAVI TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 41.17 Analist: kdemirak@isyatirim.com.tr  

Neuberger Berman Investment Mavi hissesi aldığını açıkladı.

Neuberger Berman Investment hisse başı ağırlıklı ortalama TL32,75 fiyattan, 262.792 adet Mavi hissesi aldığını açıkladı. 14 Eylül 2018'de

gerçekleşen işlemin ardından Neuberger’in Mavi’deki payı %4,5’den %5,1’e yükseldi.

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

19/09/2018

Yurtdışı Ajanda Tahm. Önc.

ABD:MBA Mortgage Başvuruları    Saat:14:00 -- --

ABD:Cari İşlemler Dengesi    Saat:15:30 --

-

$124,1b

ABD:Konut Başlangıçları   Saat:15:30 -- 1168k

ABD:İnşaat İzinleri   Saat:15:30 -- 1311k

ABD:Bina İzinleri (Aylık) % Saat:15:30 -- 0.015

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

