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Piyasalarda Bugün
Piyasalar                                                                                                                                      03/10/2018
Enflasyonun engellenebilir yükselişi…

Dünya borsalarındaki satış dalgası derinleşiyor. Güçlü dolar, ABD faizlerindeki artış ve yükselen petrol fiyatları enerji ithalatı yüksek ve cari

dengesi bozuk ülkeleri vurmaya başladı. Yüksek faiz kalkanına ve görece güçlü Yeni Ekonomi Programına rağmen Türkiye varlıkları küresel

satış dalgasından payını alıyor.

ABD ve Asya borsalarındaki satışlara paralel Borsa İstanbul’da hafif satıcılı bir açılış öngörüyoruz. İtalya’nın bütçe açığını kademeli olarak

%2’ye çekmeyi kabul etmesi Avrupa varlıklarını ve dolayısıyla Türkiye’yi olumlu etkileyebilecek tek gelişme.  

Saat 10:00’da açıklanacak Eylül ayı enflasyonu (Beklenti TUFE % 3,5, ÜFE %6.0 ) yurtiçinde günün en önemli verisi. Üretici fiyatlarında

devam eden yükseliş yıllık TÜFE enflasyonunun Ekim ve Kasım aylarında da artarak %22-23 bandına çıkabileceğini gösteriyor. Ekonomideki

yavaşlama, sıkı para politikası ve Türk lirasındaki değer  kazancına paralel önümüzdeki aylarda tedricen gerileme göreceğiz.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Haberler & Makro Ekonomi
Eylül Enflasyonu Bekleniyor 

Bugün yurtiçinde Eylül ayı enflasyon verisi makro gündemin en önemli maddesi olacak. Beklentimiz aylık TÜFE’nin %3,5 ile 2003’ten bu yana

en yüksek aylık seviyeye ulaşması. Piyasa medyan beklentisi ise %3,6 seviyesinde. Öngörümüz dâhilinde gerçekleşmesi durumunda Eylül’de

yıllık enflasyon %21,2’ye ulaşacak. Hesaplamalarımıza göre Eylül’de tüketici fiyatlarında gıda, ulaştırma ve konut (elektrik ve doğalgaz zamları

öncülüğünde) başta olmak üzere tüm alt gruplara yansıyan bir yükseliş olacak. 

 

Eylül ayında otomotiv satışlarındaki düşüş derinleşti

ODD’nin az önce açıkladığı Eylül ayı verilerine göre, yurtiçi hafif araç satışları Eylül ayında TL’deki değer kaybının araç satış fiyatlarını

yansıtlmasıyla yükselen fiyatlar, artan borçlanma oranları ve bozulan tüketici güveni nedeniyle yıllık bazda %68 daralma ile 23 bin adete

geriledi. Eylül ayında binek araç ve hafif ticari araç segmentlerinde daralma sırasıyla %67 ve %70 olarak gerçekleşti. Eylül ayı satış verisi

9A18 hafif araç satışlarını yıllık bazda %26% daralma ile 463 bin adete taşıdı. Yılın ilk dokuz ayında binek araç satışlarındaki düşüş %24, hafif

ticari araç satışlarındaki düşüş ise %33 olarak gerçekleşti.

 2018 yılında yurtiçi otomotiv pazarında 2017’e kıyasla %30 daralma öngörüyoruz. Zayıf otomotiv satışlarını göz önünde bulundurulduğunda,

otomotiv hisseleri takip listemiz arasında ihracat odaklı olan FROTO ve TOASO hisselerini tercih ediyoruz.

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

Kapanış 98,161 8,131 62.66 1033 226 26.18 7.36 6.0190 6.938 27 bps 2018 7.53%

1 Gün Δ -0.4% -15.9% 0.0 bps -1.3% -1% 31 bps 8.5 bps 0.7% 0.1% 9.0 bps 2019 5.55%

1AylıkΔ 5.9% 20.3% 4.5 bps -2% 18% -55 bps -64 bps -8.3% 0.1% 448.0 bps 2020 4.65%

En İyi 5 (%) TAVHL 6% IEYHO 5% KOZAL 2% KORDS 2% CCOLA 2%

En Kötü 5 (%) IPEKE -5% YKBNK -4% MGROS -4% KOZAA -3% GOLTS -3%

 Hacmi En Yüksek 5 (TRY mn) GARAN 1225 THYAO 822 ASELS 660 TTKOM 572 YKBNK 359

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

Kordsa Teknik Tekstil

Kapanış (TL) : 10 -  Hedef Fiyat (TL) : 17.67 - Piyasa Deg.(TL) : 1945 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.79 ↑
KORDS TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 76.65 Analist: uonder@isyatirim.com.tr 

Kordsa'dan yeni satın alma 

Kordsa, ticari havacılık sektörüne ileri kompozit malzemeler sağlayan "Advanced Honeycomb Technologies Corporation’ı 3,1 milyon dolar

karşılığında satın aldığını açıkladı. Şirket satın almanın kompozit gelirlerine 4 milyon dolar ek katkı yapması beklenmekte. Satın almanın

ciro katkısı görece sınırlı olsa da, kompozit şirketin en hızlı büyüyen iş kolu. Olumlu. 

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

03/10/2018

Yurtiçi Ajanda

Eylül TÜFE ve Yİ-ÜFE, aylık değişim, % - Saat:10:00 (İş 

Yatırım beklentisi: %3,5; piyasa medyan beklentisi: %3,6)

Yurtdışı Ajanda Tahm. Önc.

İNG:BRC Mağaza Fiyat Endeksi (Yıllık) % Saat:02:01 -- 0.001

İNG:Rezerv Degisimi   Saat:11:30 -- $437m

AVR:Perakende Satışlar (Aylık) % Saat:12:00 0.002 -0.002

AVR:Perakende Satislar (Yillik) % Saat:12:00 0.017 0.011

ABD:MBA Mortgage Başvuruları  % Saat:14:00 -- 0.029

ABD:ADP İşgücü Değişimi    Saat:15:15 185k 163k
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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

