
X

Piyasalarda Bugün
Piyasalar                                                                                                                                      26/09/2018
Çin’den gelen soğuk hava dalgası…

FOMC toplantısı öncesi dünya piyasaları sakin bir seyir izliyor. Eylül faiz artışı %100, Aralık faiz artışı %80 ihtimalle fiyatlandığı için piyasalar

faiz kararından daha çok kullanılan dile odaklanacaklar. Gelişmekte olan ekonomilerde ve Avrupa’daki yavaşlama sinyalleri nedeniyle Fed

daha dengeli bir dil kullanabilir.

Günün negatif sürprizi Çin hisse senetlerindeki sert yükseliş. Yükselişin sebebi ABD – Çin ilişkilerindeki toparlanma değil, MSCI

endekslerinde Çin ağırlığının 2019 yılından başlayarak %5’ten %20’ye çıkartılacağı açıklaması. Dolayısıyla gelişmekte olan piyasalar için iyi

bir haber değil.

Türkiye piyasalarında sert yükseliş sonrası bir konsolidasyon yaşanıyor. Merkez Bankası’nın faiz artışı ve Yeni Ekonomik Program

ile  başlayan yukarı yönlü hareketin devam etmesini bekliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD ziyaretinde yatırımcılarla temaslarda verdiği

piyasa dostu mesajlar da yükselişi destekleyebilir. Kötü haber halka açık şirketlerden ilk konkordato açıklamasının – Eminiş Ambalaj –

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

Kapanış 99,292 10,986 62.55 1042 220 25.32 7.29 6.1350 7.2187 26 bps 2018 7.74%

1 Gün Δ -0.3% -4.1% -0.2 bps -0.1% -1% 38 bps 7.3 bps -1.7% -1.6% 93.6 bps 2019 5.63%

1AylıkΔ 10.1% 363.7% 4.1 bps 1% 11% -202 bps -36 bps 2.2% -1.6% 414.6 bps 2020 4.72%

En İyi 5 (%) ODAS 3% TTRAK 3% ULKER 3% SOKM 3% OZGYO 2%

En Kötü 5 (%) CEMAS -6% YKBNK -4% EKGYO -3% ISCTR -3% GOLTS -3%

 Hacmi En Yüksek 5 (TRY mn) GARAN 1513 ASELS 1299 THYAO 985 TTKOM 787 HALKB 501

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) : 11.03 -  Hedef Fiyat (TL) : 16.08 - Piyasa Deg.(TL) : 2295 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.44 ↑
MPARK TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 45.75 Analist: uonder@isyatirim.com.tr  

Medikal Park telekonferansından notlar-Olumlu

Medikal Park dün gerçekleştirdiği telekonferansta son zamanlardaki yapılan yasal değişikliklerin şirket üzerindeki etkileri ve mevcut

operasyonlar hakkında bilgiler paylaştı.

Tüm kiralama işlemlerinin sadece Türk Lirası cinsinden yapılacağının duyurulmasından sonrasında, şirket 5 hastanenin kirasının ortalama

4 USDTL kurundan dönüldüğünü ve böylelikle kira giderlerinin yarıya ineceğini belirtti.

Şirket ayrıca bundan sonra yabancı para cinsinden borcun anapara ve faiz ödemelerinin 2 yıllık bir süreliğine hedge edilmesinin sürekliliği

olan bir strateji olacağını söyledi.

Giderler tarafında, doktor ücretlerinin %95’inin değişken ve gelirlerle bağlantılı olduğu belirtildi. Doktorların maaş artışları şirketin gelirlerinin

enflasyon üzerinde artması nedeniyle, hali hazırda enflasyondan daha hızlı artıyor. Çalışanların %20’sı asgari ücretli ve bir sonraki zam

Ocak ayında gerçekleşecek.

Şirket fiyat artışlarını hasta ücretlerine yansıtabildiklerini belirtiyor, özellikle kendisi ödeyen hastalar bazında. Özel sağlık sigortası ve

tamamlayıcı sigorta tarafında artışlar yıl başında gerçekleşecek.

Medikal turizm gelirleri artamaya devam ediyor ve son iki ayda gelirlerin %15’ini oluşturdu. Önceki aylarda bu oran %7-8 civarındaydı.

Yorum: Telekonferansta paylaşılan bilgilerin hisse açısından olumlu olduğunu düşünüyoruz. Yabancı para cinsinden kira giderlerinin

azalacak olması ve iki yıllık hedging stratejisinin sürdürülecek olmasının şirketin yabancı para cinsinden riskini azaltacağını düşünüyoruz .

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

26/09/2018

Yurtdışı Ajanda Tahm. Önc.

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

ABD:Yeni Konut Satışları   Saat:17:00 -- 627k

ABD:Yeni Konut Satışları  MoM % Saat:17:00 -- -0.017
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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

