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Piyasalarda Bugün
Piyasalar                                                                                                                                      10/10/2018
Enflasyonla Mücadele Programı sonrası ilk tepkiler…

Dünya borsalarındaki satışlar hız kesti. Wall Street günü sınırlı kayıpla kapatırken, Avrupa ve Asya borsalarında seçici alımlar görülüyor.

Satış dalgasını ayı piyasasına girilmesinden ziyade düzeltme olarak gören yorumlar artmaya başladı.

Türkiye varlıklarında dünya piyasalarından bağımsız bir düzeltme görüyoruz. Hükümet tarafından açıklanan Enflasyonla Topyekun Mücadele

programı sonrasında Türkiye varlıkları değer kazanmaya devam etti. Döviz piyasası, tahvil ve hisse senedinde Cuma gününden beri

gelişmekte olan piyasalara göre pozitif ayrışıyoruz. 

Maliye bakanı Albayrak tarafından açıklanan Enflasyonla Topyekun Mücadele programı kendi kendini besleyen enflasyonist döngünün

kırılmasında faydalı olabilir. Özel sektörün ve kamunun seçilmiş ürünlerde sene sonuna kadar %10 indirim yapması; kamu kontrolündeki enerji

ve doğalgaza zam yapılmaması, kredi faizlerinin düşürülmesi Ekim ayı enflasyonunu aşağı çekebilir.

Ancak kazanılan bu zamanın Türk lirasında istikrarın sağlanması ve risk primlerinin düşürülmesi için çok iyi kullanılması gerekiyor. Aksi

takdirde indirimlerin bitmesiyle Ocak ayından itibaren elde edilen kazanımları geri verebiliriz.

Dünya piyasalarındaki satışların hız kesmesiyle birlikte Borsa İstanbul’da yukarı yönlü bir açılış bekliyoruz. Sabah ilk işlemlerde Türk lirasının

değer kazanması da  hisse senedi piyasasını destekliyor.
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Haberler & Makro Ekonomi
Enflasyonla Mücadele Programı Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dün Enflasyonla Topyekün Mücadele Programını açıkladı. Enflasyonla mücadele programına katılan

firmaların asgari %10 kampanyası uygulayacaklarını taahhüt ettiklerini belirten Bakan Albayrak, indirim kampanyasında enflasyon sepetindeki

tüm kalemlerin var olduğunu söyledi. Programda dikkat çeken diğer nokta yıl sonuna kadar elektrik ve doğalgaza zam yapılmayacak olması.

Ayrıca KDV iadeleriyle ilgili hızlı bir çalışma ile birlikte iade süreçlerinin hızlandırılacağını söyleyen Albayrak yıl sonuna kadar başvuruların

neticelendirileceğini not etti. Son olarak sebze ve meyve fiyatlarının ucuzlaması için hal yasasında değişikliğin bu ay içinde meclise

geleceğinin açıklanması programda önemli olan diğer husus oldu.

Açıklanan paket kapsamında özellikle hal yasasının önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu cephede atılacak adımların gıda fiyatları üzerinden

enflasyonu düşürücü etkisi olacaktır. Öte yandan yıl sonuna kadar bazı ürünlerde yapılacak %10’luk kampanyanın etkisini anlamak için

önümüzdeki günlerde hangi ürünlerde indirim yapılacağını görmek gerekiyor. Bu cepheden ilk olumlu etkiyi Ekim enflasyonunda kısmen

görebiliriz. Öte yandan önümüzdeki aylarda üretici fiyatları kaynaklı güçlü baskı ve kur geçişkenliğinin gecikmeli etkileri kaynaklı enflasyonist

baskıyı izlemeye devam edeceğiz.

 

Enflasyonla mücadele programı kapsamında bankalar 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere yüksek faizle kullandırılmış kredilerin faiz

oranlarında %10 indirim yapacaklar. Ulusal market zincirleri Bim, Şok, A101, Migros, Carrefour, Bizim Toptan ve Metro iki ay süre ile

enflasyon sepetinde yer alan 50 ürün için %10 indirim kararı aldı. İndirim mağazaları Bim, A101 ve Şok süpermarket oyuncuları Migros ve

Carrefour’a göre daha az ürün çeşidine sahip oldukları için indirim mağazaları üzerindeki etkisinin süpermarketlere göre daha yüksek

olacağını beklemekle brlikte indirimin sınırlı sayıda ürün için geçici olarak uygulanacağı için şirketlerin operasyonları üzerinde önemli bir

etki yaratmasını beklemiyoruz. Ayrıca Koç Holding, Sabancı Holding, Yıldız Holding ve Doğuş Holding iştirakleri üzerinden enflasyonla

mücadele programını destekleyeceklerini açıkladı. 

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

Kapanış 96,732 9,520 62.55 994 218 26.38 7.54 6.1266 7.0215 28 bps 2018 7.90%

1 Gün Δ 0.7% 15.5% 0.0 bps -0.2% 1% -21 bps -3.9 bps -0.6% -0.8% 0.1 bps 2019 5.74%

1AylıkΔ 3.7% 47.5% 5.0 bps -3% 10% 204 bps -7 bps -5.5% -0.8% 497.0 bps 2020 4.82%

En İyi 5 (%) IEYHO 10% YATAS 6% PETKM 6% SISE 4% HURGZ 3%

En Kötü 5 (%) AEFES -5% GEREL -4% TSKB -2% IHLGM -2% ECZYT -2%

 Hacmi En Yüksek 5 (TRY mn) GARAN 1672 THYAO 888 PETKM 743 ASELS 574 HALKB 521

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

Çimsa                         

Kapanış (TL) : 8.43 -  Hedef Fiyat (TL) : 12.01 - Piyasa Deg.(TL) : 1139 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.47 ↔
CIMSA TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 42.49 Analist: eakalan@isyatirim.com.tr 

Çimsa 1 milyar TL'yi aşmayacak şekilde finansman bonosu veya tahvil ihraç edicek

Çimsa, yurtiçinde, 1 milyar TL'yi aşmayacak şekilde, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere finansman bonosu veya tahvil ihraç edilmesine

karar verdi. Şirket, ihtiyaçları doğrultusunda bir veya birden fazla seferde ihraç gerçekleştirebilecek. 2Ç18 itibariyle Çimsa’nın 1.38 milyar

TL net borcu bulunmakta.

Brisa                         

Kapanış (TL) : 6.27 -  Hedef Fiyat (TL) : n.a - Piyasa Deg.(TL) : 1913 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.54 ↑
BRISA TI Equity- Öneri :GÖZDEN GEÇİRİLİYOR Get.Pot.%: n.a Analist: uonder@isyatirim.com.tr 

Yatırım teşvikinin Nisan 2021'e uzatılması

Brisa KAP’ta yaptığı açıklamada Aksaray fabrikası için alınan Ekim 2013 tarihli yatırım teşvik belgesinin yatırım süresinin Nisan 2021

tarihine kadar uzatıldığını açıkladı. Böylelikle, Aksaray fabrikası büyük ölçekli yatırım teşviki kapsamındaki %90'lık kurumlar vergisi

indirimini, son 5 yılda olduğu gibi, fabrika ayrımı olmaksızın tüm Brisa vergi matrahına 2021 yılı Nisan ayına kadar uygulayabilecek.

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

10/10/2018

Yurtdışı Ajanda Tahm. Önc.

JPN:Makina Siparisleri (Yillik) % Saat:09:00 -- 0.051

FRN:Sanayi Üretimi    (Aylık) % Saat:09:45 -- 0.007

FRN:İmalat Üretimi (Yıllık) % Saat:09:45 -- 0.019

İNG:Görünen Ticaret Dengesi GBP/Mn   Saat:11:30 -- -£9973

İNG:Ticaret Dengesi Non EU GBP/Mn   Saat:11:30 -- -£2800

İNG:Ticaret Dengesi    Saat:11:30 -- -£111

İNG:Sanayi Üretimi    (Aylık) % Saat:11:30 -- 0.001

İNG:Sanayi Üretimi    (YoY) % Saat:11:30 -- 0.009

İNG:İmalat üretimi (Aylık) % Saat:11:30 -- -0.002

İNG:İmalat Üretimi (Yıllık) % Saat:11:30 -- 0.011

İNG:İnşaat Sektörü Üretimi SA MoM % Saat:11:30 -- 0.005

İNG:İnşaat Sektörü Üretimi (Dönemsellikten arındırılmış) 

(Yıllık) % Saat:11:30 -- 0.035

İNG:Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (Aylık) % Saat:11:30 -- 0.003

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

ABD:Üretici Fiyatları Endeksi - Gıda ve Enerji Hariç (Yıllık) 

% Saat:15:30 -- 0.023

ABD:Toptan Satış Stokları (Aylyk) % Saat:17:00 -- 0.008

ABD:Toptan Satışlar  (Aylık) % Saat:17:00 -- 0
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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

