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Piyasalarda Bugün
Piyasalar                                                                                                                                      05/10/2018
Tepki alışı bekleniyor…

Dünya borsalarındaki satış dalgası derinleşiyor. ABD – Çin dış ticaret vergileri ile başlayan gerginlik, Çin’in casus çipler ile ABD şirketlerinden

teknoloji çaldığı iddiaları ile tırmanıyor. Güçlü dolar ve yükselen ABD faizleri nedeniyle başlayan satış dalgası teknoloji şirketlerindeki sert

değer kaybı ile zirve yaptı.

Türkiye küresel dalgalarla talihsiz bir zamanda karşılaştı. Yaz aylarındaki kur şoku, sonbahardaki zam dalgası ve sert iniş endişeleri sarsılan

Türkiye varlıkları dünyaya göre negatif ayrışmaya devam ediyor. Yüksek betalı uzun vadeli tahviller ve banka hisseleri en çok değer

kaybeden Türkiye varlıkları olarak öne çıkıyor.

Küresel piyasalardaki satışlara paralel Borsa İstanbul’da satıcılı bir açılış görebiliriz. Ancak hafta başından beri endekste %6, banka

hisselerinde %15 gerileme sonrası tepki alışı ihtimali artıyor.
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Haberler & Makro Ekonomi
TCMB Haftalık Menkul Kıymet, Resmi Rezerv ve Yurtiçi Yerleşik Döviz Mevduat İstatistikleri (21-28 Eylül)

Eylül ayının son haftasında hane halkı döviz mevduatı (altın hariç ve Euro/Dolar paritesindeki değişimden arındırılmış) önceki haftaya kıyasla

0,8 milyar dolar artarken şirketlerin mevduatı 0,4 milyar dolar azaldı. Böylece yılbaşından bu yana hane halkı döviz mevduatları 6,3 milyar

dolar azalırken (84,3 milyar dolara geldi), şirketlerin döviz mevduatı 2,9 milyar dolar azaldı (65,1 milyar dolar).

 

Aynı haftada hisse senedi piyasasından 153 milyon dolarlık çıkış, tahvil piyasasına (repo hariç) ise 127 milyon dolarlık bir yabancı girişi oldu.

Yılbaşından bu yana bakıldığında hisse senedi ve tahvil piyasasından sırasıyla 1,4 milyar dolar ve 0,1 milyar dolar yabancı girişi oldu.

 

Son olarak 28 Eylül itibariyle Merkez Bankası brüt rezervi haftalık bazda 0,6 milyar dolar artarken (67 milyar dolar) altın rezervleri 0,2 milyar

dolar azaldı. Böylece toplam rezervler 84,7 milyar dolara geldi (geçen yılın sonu: 107,7 milyar dolar). Öte yandan hesaplamalarımıza göre aynı

dönemde Merkez Bankası net rezervleri 0,1 milyar dolar arttı (28,2 milyar dolar). 

 

Eylül Reel Kur Verisi Açıklandı

Merkez Bankası tarafından açıklanan TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru Eylül’de 61,6 ile 2003 bazlı serinin yeni dibine ulaştı. Reel kurdaki

değer kaybı yıl başından bu yana %28’e ulaştı. Kurun mevcut seviyelerde kalması durumunda Ekim’de reel kurda toparlanma ihtimali var.  

 

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

Kapanış 94,497 7,876 62.79 1010 210 26.51 7.59 6.1354 7.0515 27 bps 2018 7.25%

1 Gün Δ -2.8% -2.6% 0.1 bps -2.4% -6% 13 bps 15.6 bps 1.6% 0.9% -0.8 bps 2019 5.34%

1AylıkΔ 1.4% 15.4% 4.6 bps -3% 11% 212 bps -48 bps -8.3% 0.9% 460.0 bps 2020 4.48%

En İyi 5 (%) TUPRS 4% TKFEN 3% SODA 1% BIMAS 1% SOKM 1%

En Kötü 5 (%) ALARK -8% AKBNK -8% MGROS -8% GARAN -8% IPEKE -8%

 Hacmi En Yüksek 5 (TRY mn) GARAN 1281 THYAO 745 ASELS 588 AKBNK 467 TTKOM 435

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

Alarko GYO                    

Kapanış (TL) : 45.1 -  Hedef Fiyat (TL) : n.a - Piyasa Deg.(TL) : 480 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.22 ↑
ALGYO TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a Analist: eakalan@isyatirim.com.tr 

Alarko GYO hisse geri alım programı açıkladı.

Alarko GYO azınlık hissedarların menfaatlerinin korunması amacıyla ve hisse fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını

yansıtmadığı düşüncesiyle hisse geri alım programı açıkladı. Buna göre en fazla TL200.000’ye kadar geri alım yapılmasına ve geri alımlar

için ayrılacak fonun en fazla 10mn TL olarak belirlenmesine karar verildi.

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

05/10/2018

Yurtdışı Ajanda Tahm. Önc.

JPN:Resmi Reserv Aktifleri   Saat:02:50 --

$1259,3

b

JPN:İşçi Nakit Gelirleri YoY % Saat:03:00 0.013 0.015

JPN:Öncü Göstergeler CI   Saat:08:00 104.2 103.9

JPN:Coincident Index   Saat:08:00 117.4 116.1

ALM:Fabrika Siparişleri (Aylık)  % Saat:09:00 0.008 -0.009

ALM:Fabrika Siparişleri (Yıllık) % Saat:09:00 -0.03 -0.009

ALM:Üretici Fiyatları Endeksi (Aylık) % Saat:09:00 0.002 0.002

ALM:Üretici Fiyatları Endeksi (Yıllık) % Saat:09:00 0.029 0.03

FRN:Ticaret Dengesi    Saat:09:45 -4848m -3490m

FRN:Cari İşlemler Dengesi    Saat:09:45 -- 0,5b

İNG:Halifax Konut Fiyatlari (aylik) % Saat:10:30 0.002 0.001

ABD:Ticaret Dengesi    Saat:15:30 -$53,0b -$50,1b

ABD:Tarımdışı İstihdam Değişimi    Saat:15:30 185k 201k

ABD:Özel İstihdam Değişimi   Saat:15:30 180k 204k

ABD:İmalat Sektörü İstihdam Değişimi   Saat:15:30 13k -3k

ABD:İşsizlik Oranı % Saat:15:30 0.038 0.039

ABD:Eksik İstihdam Oranı % Saat:15:30 -- 0.074

ABD:Ortalama Saatlik Ücretler  MoM % Saat:15:30 0.003 0.004

ABD:Ortalama Saatlik Ücretler  YoY % Saat:15:30 0.028 0.029

ABD:Ortalama Haftalık Çalışma Saatleri   Saat:15:30 34.5 34.5

ABD:İşgücüne Katılım Oranı % Saat:15:30 0.627 0.627

ABD:Tüketici Kredileri   Saat:22:00

$15,00

0b

$16,640

b

ÇİN:Döviz Rezervleri   Saat:

$3105,

00b

$3109,7

2b
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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. 
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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


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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