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Piyasalarda Bugün
Piyasalar                                                                                                                                      11/10/2018
Piyasalar çıldırmış olmalı…

Dünya borsaları Wall Street’ten başlayıp Avrupa ve Asya’ya yayılan satışlarla %3-4 civarında kayıpla güne başlıyor. Makro cephede satışı

tetikleyen önemli bir haber akışı görmüyoruz. Piyasa yorumları borsalardaki satışları ana trend değişiminden ziyade haddini aşan teknik bir

düzeltme olarak görmeye devam ediyor.

Küresel satış dalgasının Türkiye varlıkları üzerindeki etkisi şimdilik hisse senedi piyasası ile sınırlı. Borsa İstanbul’un %2,4 gerilemesine

karşın, Türk lirası son iki günde %0,9 değer artışı ile en çok kazandıran gelişmekte olan ülke para birimi. Yerel tahvillerde ve eurobond

piyasasında da açık ara en iyi piyasayız.

ABD ve Asya piyasalarındaki satışlara paralel Borsa İstanbul’un %1-%1,5 civarında kayıpla güne başlamasını bekliyoruz. Bugün saat

10:00’da açıklanacak cari denge (beklenti 2,6 milyar dolar fazla) günün önemli veri akışı.
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Haberler & Makro Ekonomi
Yatırım Programı Hazırlama Rehberi ve Bütçe Çağrısı Tebliği Yayınlandı

Bütçe Çağrısı Tebliği ile 2019-2021 dönemi Yatırım Programı hazırlıkları ile ilgili Cumhurbaşkanı genelgesi bugün Resmi Gazete’de

yayınlandı. Bütçe Çağrısında Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi Hazırlık çalışmalarını yönlendirmek üzere hazırlanan Yeni Ekonomi

Programı ve bu kapsamda hazırlanan Orta Vadeli Mali Plan’da ekonomi politikasının temel amaçları kısa vadede fiyat istikrarının yeniden

tesisi edilmesi, ekonomide dengelenmenin ve bütçe disiplininin sağlanması ve orta vadede sürdürülebilir büyüme ve adaletli paylaşımına

yönelik değişimin gerçekleştirilmesi olarak özetlendi. 

 

Yatırım Programı hazırlıkları ile ilgili genelgede ise Cumhurbaşkanı Erdoğan hükümetin vatandaşların refah ve mutluluğunu daha üst

seviyelere çıkarma amacı doğrultusunda makroekonomik istikrarı korumak, üretimi artırmak ve toplumun refah düzeyini yükseltmek için 2019-

2021 döneminde Yeni Ekonomi Programı uygulayacağını vurguladı. Genelgede Erdoğan zorunlu haller dışında yatırım programına yeni proje

alınmayacağını belirtti. Ayrıca mevcut kamu sabit sermaye stokundan azami kapasitede yararlanılması için gerekli bakım ve onarımlara önem

verileceği ve vatandaşların acil ihtiyaçlarına ve ekonomide katma değer artışına doğrudan hizmet etmeyen projeler teklif edilmeyeceği

belirtildi.  

 

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

Kapanış 94,441 8,895 62.48 986 216 27.00 7.46 6.0995 7.012 28 bps 2018 7.29%

1 Gün Δ -2.4% -6.6% -0.1 bps -0.8% -1% 62 bps -7.9 bps -0.4% -0.1% 1.6 bps 2019 5.37%

1AylıkΔ 3.0% 45.5% 4.9 bps -3% 12% 266 bps -22 bps -5.7% -0.1% 491.6 bps 2020 4.50%

En İyi 5 (%) CEMAS 9% TKFEN 3% GSRAY 3% AEFES 3% HALKB 2%

En Kötü 5 (%) GEREL -8% YATAS -6% PETKM -5% CCOLA -5% THYAO -5%

 Hacmi En Yüksek 5 (TRY mn) GARAN 1154 HALKB 1000 THYAO 691 ASELS 655 PETKM 317

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

Türk Hava Yolları

Kapanış (TL) : 16.7 -  Hedef Fiyat (TL) : 26.3 - Piyasa Deg.(TL) : 23046 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 216.39 ↔
THYAO TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 57.51 Analist: esirinel@isyatirim.com.tr 

Eylül ayında toplam yolcu sayısı güçlü baz yılı nedeniyle yıllık bazda %1.3 arttı 

Eylül ayında THY’nın dış hat yolcu sayısı yıllık bazda %0.6 artışla 3.88 milyona, iç hat yolcu sayısı yıllık bazda %2.1 artışla 2.93 milyona

yükselirken toplam yolcu sayısını yıllık bazda %1.3 artışla 6.82 milyona taşıdı. Eylül ayında dış hat transit yolcu sayısı yıllık bazda %2.7

artarken, giden direkt yolcu sayısı yıllık bazda %1.3 düşüş gösterdi. Ocak –Eylül döneminde dış hat yolcu sayısı %10.5 artışla 32.24

milyona, iç hat yolcu sayısı %13.1 artışla 25.34 milyona yükselirken toplam yolcu sayısını %11.6 artışla 57.57 milyona taşıdı.

• Eylül ayında toplam yolcu doluluk oranı yıllık bazda 2 puan artışla %83.4’e yükseldi. (dış hat 2 puan +; iç hat 2.2 puan -)

• Eylül ayında toplam arz edilen koltuk %1.2 düşüş gösterdi (dış hat 1.3% -; iç hat 0.9% -)

• Eylül ayında toplam ücretli yolcu km %1.2 artışla 13.3 milyona yükseldi .

• Toplam kargo ve posta Eylül ayında da büyüme devam ederken yıllık bazda %22 artış kaydetti.

• THY’nin Eylül ayı toplam filo sayısı ise %0.6 artışla 330 adete yükseldi.

Yorum: THY’nin yolcu büyüme rakamlarında baz yılı etkisinden dolayı yavaşlama beklentiler dahilinde olması nedeniyle Eylül ayı

sonuçlarının hisse performansı üzerinde önemli bir etkisinin olmasını beklemiyoruz THY 2018 yılında 33 milyon iç hat, 42 milyon dış hat

olmak üzere toplamda 75 milyon yolcu (2017’e göre %9 artış) taşımayı hedefliyor.

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

11/10/2018

Yurtiçi Ajanda
Ağustos Cari Denge- Saat:10.00 (İş Yatırım beklentisi: 2,6 

milyar dolar fazla, piyasa medyan beklentisi: 2,5 milyar dolar 

fazla) 

Yurtdışı Ajanda Tahm. Önc.

İNG:RICS Konut Fiyatları Dengesi % Saat:02:01 -- 0.02

JPN:Üretici Fiyatları Endeksi (Yıllık) % Saat:02:50 -- 0.03

JPN:Üretici Fiyatları Endeksi (Aylık) % Saat:02:50 -- 0

FRN:TÜFE (AB Uyarlanmış)  (Aylık) % Saat:09:45 -- -0.002

FRN:TÜFE (Aylık) % Saat:09:45 -- -0.002

FRN:TÜFE (Yıllık) % Saat:09:45 -- 0.022

BRZ:Perakende Satışlar (Aylık) % Saat:15:00 -- -0.005

BRZ:Perakende Satislar (Yillik) % Saat:15:00 -- -0.01

ABD:TÜFE (Aylık) % Saat:15:30 0.002 0.002

ABD:Çekirdek TÜFE  (Aylık) % Saat:15:30 0.002 0.001

ABD:TÜFE (Yıllık) % Saat:15:30 0.025 0.027

ABD:Çekirdek TÜFE    (Yıllık) % Saat:15:30 0.022 0.022

ABD:CPI (Mevsimsellikten Arındırılmamış)   Saat:15:30 -- 252.146

ABD:Çekirdek CPI Index SA   Saat:15:30 -- 258.141

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

ABD:Bloomberg Tüketici Konfor Endeksi   Saat:16:45 -- --
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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

