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Piyasalarda Bugün
Piyasalar                                                                                                                                      27/09/2018

TL'de toparlanma ve BIST'de hisse değişimi devam edecek mi?                 

 

Dünkü işlemlerde TL’de dolara karşı 6.0 seviyesine doğru geri çekilme görülürken, BIST’de uzun zamandır endeksin gerisinde performans

gösteren bankacılık sektörü hisseleri lehine hisse değişiminin dün de devam ettiğini gözledik. Şubat ayından gelen düşüş trend çizgisini yukarı

kıran BIST Banka endeksi 116K direncine kadar yükselişini devam ettirebilir, TL’de ise 6 seviyesi güçlü bir direnç olmaya devam ediyor.

 Bugün Akbank’ın yenilenen sendikasyon kredisi ile ilgili açıklama yapması bekleniyor. Piyasa beklentisi geri ödenen kredinin tamamına

yakının çevrileceği yönünde. 

 

Dün akşam FED’in faiz kararı sonrası yaptığı açıklamaya baktığımızda, FED’in artık gevşek para politikası uygulamadığı görüşünde olduğuna

işaret eden ifade değişikliği var. Normalde güvercin bir duruş olarak algılanabilecek bu değişikliğe karşın, 2019’da 3 adet faiz artışı ile ilgili

beklentinin korunduğunu görüyoruz. Sonuç olarak, ABD 10 yıllık faiz oranlarının 3.05 seviyesinde seyretmeye devam ettiğini de dikkate

aldığımızda dünkü açıklama ardından GOÜ varlıklarını destekler bir görüntü ortaya çıkmıyor. 

 

Yurtiçi haber akışına baktığımızda ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün başlayacak ve yarın devam edecek Almanya ziyareti gündemin üst

sırasında yer alıyor.  Tofaş’ın Ekim ayında üretime talep düşüşü kaynaklı 9 günü ara vereceği haberi bugün hissede satış baskısı yaratabilir. 
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BIST-100 Hacim Yabanci%  EM Türkiye Gösterge Eurobond-2043 US$/TRY EUR/TRY TRLIBOR 3M

Kapanış 99,149 7,126 62.7 1046 223 25.70 7.28 6.1353 7.2136 27 bps 2018 7.73%

1 Gün Δ -0.1% -35.1% 0.2 bps 0.4% 1% 38 bps -0.7 bps 0.0% -0.1% 38.7 bps 2019 5.62%

1AylıkΔ 8.6% 17.1% 4.4 bps -2% 11% -55 bps -24 bps -1.1% -0.1% 437.8 bps 2020 4.71%

En İyi 5 (%) HALKB 4% KORDS 4% FROTO 3% OTKAR 3% VAKBN 3%

En Kötü 5 (%) IEYHO -8% AKSA -8% ALGYO -4% TKFEN -3% KCHOL -3%

 Hacmi En Yüksek 5 (TRY mn) GARAN 956 TTKOM 807 THYAO 636 ASELS 621 HALKB 343

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

Yapı Kredi Bankası

Kapanış (TL) : 1.76 -  Hedef Fiyat (TL) : 2.3 - Piyasa Deg.(TL) : 14867 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 35.24 ↔
YKBNK TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 30.68 Analist: bsengonul@isyatirim.com.tr 

YKB’den donuk alacak hesaplardan satış

YKB’den donuk alacak hesaplardan satış. YKB yönetimi donuk alacak hesaplarında izlenen TL 367mn’luk bir kredi portföyünü TL 19mn’a

sattı. Satışta gerçekleşen %5 tahsilat oranı geçtiğimiz yıl ortalamalarının altında gerçekleşmiş durumda. Nötr

Tofaş Fabrika

Kapanış (TL) : 23.18 -  Hedef Fiyat (TL) : 33.61 - Piyasa Deg.(TL) : 11590 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 5.19 ↓
TOASO TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 44.99 Analist: esirinel@isyatirim.com.tr 

Tofaş toplam 9 işgünü üretime ara verme kararı aldığını açıkladı.

Tofaş yurtiçi pazarda son dönemde yaşanan daralma nedeniyle Bursa fabrikasında Ekim ayında farklı günlerde toplam 9 işgünü üretime ara

verme kararı aldığını açıkladı. Hafif olumsuz.

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

27/09/2018

Yurtdışı Ajanda Tahm. Önc.

ABD:Toptan Satış Stokları (Aylyk)   Saat:15:30 -- --

ABD:Kişisel Tüketim   Saat:15:30 -- --

ABD:GDP Fiyat Endeksi   Saat:15:30 -- --

ABD:Dayanıklı Mal Siparişleri    Saat:15:30 -- --

ABD:Çekirdek PCE QoQ   Saat:15:30 -- --

ABD:Taşıtlar Hariç Dayanıklı Mal Siparişleri    Saat:15:30 -- --

ABD:Savunma Harici Uçak ve Parçaları Dışındaki Sermaye 

Malları Siparişleri    Saat:15:30 -- --

ABD:Haftalık İşsizlik Başvuruları    Saat:15:30 -- --

ABD:Havayolu Dışındaki Sermaye Malları Sevkiyatı   

Saat:15:30 -- --

ABD:Devam Eden Başvurular    Saat:15:30 -- --

ABD:Bekleyen Konut Satışları MoM   Saat:17:00 -- --
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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

