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Piyasalarda Bugün
Piyasalar                                                                                                                                      25/09/2018
Bankaların geri dönüşü…

Dünya borsaları ABD yaptırımları ile kan kaybetmeye devam ediyor. Çin, Brezilya, Hindistan gibi ileri gelen gelişmekte olan borsalarda %2-%3

bandında kayıplar görülüyor. Türkiye varlıkları dünyadan pozitif ayrışmaya devam ediyor.

Borsa İstanbul banka hisselerinin önderliğinde dolar bazında %4,0 yükselerek en çok kazandıran hisse senedi piyasası oldu. Döviz ve tahvil

piyasalarında da açık ara en çok kazandıran piyasa olduk. Rahip Brunson’un 12 Ekimde serbest bırakılacağı ve bankaların vadesi gelen

borçlarını %90 civarı oranlarda çevireceği  beklentisi Borsa İstanbul’daki yükselişi tetikledi.

Dünya piyasalarındaki gerilemeye rağmen kısa vadede Türkiye varlıklarının değer kazanmaya devam etmesini bekliyoruz. Doların Türk

lirasına karşı 6,0’nın altına gerilediği bir senaryoda Borsa İstanbul banka hisselerinin önderliğinde yükselmeye devam edebilir.
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Haberler & Makro Ekonomi
Reel Sektör Güven Endeksinde Düşüş Devam Ediyor

Eylül ayında mevsimsellikten arındırılmış reel sektör güven endeksi önceki aya göre %6,1 gerileyerek 90,4 değerini aldı. Reel sektör güven

endeksinde Ocak ayında başlayan aylık daralma son iki ayda hızlandı. Alt detaylara bakıldığında gelecek 3 aya ait ihracat siparişi haricindeki

tüm kalemlerde aylık bazda gerileme görülüyor. Toplam sipariş miktarı, genel gidişat ve sabit sermaye yatırım harcaması kalemlerindeki sert

düşüşler öne çıkıyor. Ek olarak Eylül’de mevsimsellikten arındırılmış kapasite kullanım oranı önceki aya kıyasla 1,8 puan azalarak %75,8’e

geriledi. Özetle Eylül’de reel sektör güven endeksi bir önceki hafta tüketici güveninde görülen sert düşüşe eşlik etti. Hem tüketim hem de

üretim cephesine ait öncü veriler üçüncü çeyrekte başlayan yavaşlamanın Eylül ayı itibariyle hızlanacağına işaret ediyor . 

 

Moody’s Türkiye’nin uzun vadeli yabancı para cinsi banka mevduat tavan notunu B1’den B2’ye indirdi

Moody’s Türkiye’nin uzun vadeli yabancı para cinsi banka mevduat tavan notunu B1’den B2’ye indirdi. Bu karar ülke notunun değişimi

anlamına gelmiyor ve ülke notuna bir etkisi bulunmuyor.

Gübre fiyatlarında %15 indirimyapıldı, buğday ve arpa prim desteği yükseltildi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaptığı açıklamada tarım kredi kooperatiflerinin sattığı gübreler üzerinden %15 indirim yapılacağını

duyurdu. Çeşitli haber kaynaklarında çıkan habere göre indirim kimyevi gübreleri kapsıyor. Verilen örneğe göre DAP gübresinin fiyatı 3250

TL’den 2900 TL’ye düşücek. Bakan aşırı fiyat artışı yapan firmaların da takibe alındığını açıkladı.

Yapılan açıklamada ayrıca buğday ve arpa desteğinin de yükseltilerek, prim desteğinin 5 kuruştan 10 kuruşa çıkarıldığı belirtildi. Çifti

açısından olumlu bir gelişme.

Yorum: Haberi gübre şirketleri için hem olumlu hem olumsuz olarak değerlendiriyoruz. Çiftçilerin alım gücünü artırarak yavaşlayan gübre

talebini canladıracağı için, bu kararı olumlu değerlendiriyoruz. Aynı zamanda kooperatiflerin bu kararla beraber gübre şirketlerine peşin veya

ön ödemeli alım yapacağı haberi gündemde. Böylelikle işletme sermayelerini iyileştireceği için gübre şirketlerine olumlu yansıyacaktır. Ancak

kooperatiflere yapılan satışlarda fiyat indirimleri yapılması gerektiği için gübre şirketlerinin gelir ve marjları açısından ilk aşamada olumsuz

olabilir.

Gübretaş’ın gelirlerinin %70-75 oranında Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerine gerçekleşiyor. Ayrıca şirketin gelirlerinin %25’i, indirime konu

olan DAP ve diğer fosfat bazlı gübrelerden oluşuyor.

Tarım sektörüne açıklanan teşviklerin traktör satışlarına indirekt olumlu etkisinin olmasnı bekliyoruz. TTRAK için olumlu.

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

Kapanış 99,547 11,460 62.72 1042 222 25.32 7.21 6.2399 7.3366 25 bps 2018 7.77%

1 Gün Δ 1.6% 34.8% -0.1 bps -0.9% 4% 38 bps -12.6 bps -0.6% -0.8% 1.0 bps 2019 5.65%

1AylıkΔ 10.4% 383.7% 3.2 bps 1% 11% -202 bps -43 bps 3.9% -0.8% 321.0 bps 2020 4.73%

En İyi 5 (%) OZGYO 14% VAKBN 9% GARAN 8% TATGD 7% AKBNK 6%

En Kötü 5 (%) EGEEN -6% TTKOM -5% TKFEN -3% IHLAS -3% ALGYO -3%

 Hacmi En Yüksek 5 (TRY mn) THYAO 1778 GARAN 1735 ASELS 786 YKBNK 592 AKBNK 528

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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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

25/09/2018

Yurtdışı Ajanda Tahm. Önc.

ABD:Richmond Fed İmalat Endeksi   Saat:17:00 -- 24
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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, İŞ Yatırım Hisse senedi tavsiye metodolojisi: 

Artış Potansiyeli > %25 : AL , %10 < Artış Potansiyeli < %25 :TUT, Artış Potansiyeli < %10 : SAT , Her sınır değeri için analist +/- %5

kanaat kullanabilmektedir. 

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

