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Piyasalarda Bugün
Piyasalar                                                                                                                                      16/10/2018
Pozitif ayrışmaya devam…

Geçen haftaki fırtına sonrası dünya piyasaları sakin bir seyir izliyor. Büyüme momentumunda zirveyi gören ABD hisseleri dünyaya göre pozitif

ayrışmayı bıraktı. Kırılgan oldukları gerekçesiyle aşırı satılan Arjantin ve Türkiye varlıklarında sert bir geri dönüş görüyoruz.

ABD ile ilişkilerin normalleşeceği beklentisi ile Türkiye varlıklarının risk primleri sert bir şekilde geriliyor. Gelişmekte olan ülke borsalarındaki

düşüşe karşın MSCI Türkiye haftaya %4,4 yükselişle başladı.  Banka hisseleri yükselişin arkasındaki itici gücü oluşturuyor.

Küresel risk iştahındaki toparlanmaya paralel Türkiye varlıklarının dünyaya göre pozitif ayrışmaya devam etmesini bekliyoruz. Alıcı satıcı

dengesinde yabancı alımlarının güçlü olması yükselişin kısa vadede devam edeceğine işaret ediyor. Kısa vadede BİST-100’ün ünündeki ilk

direnç seviyesi olarak 99.700 seviyesi öne çıkıyor.
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Haberler & Makro Ekonomi
Eylül Merkezi Yönetim Bütçesi Açıklandı 

Eylül’de merkezi yönetim bütçesi 6,0 milyar TL açık verdi (2017 Eylül: 6,4 milyar TL açık). Aynı dönemde faiz dışı fazla ise 4,3 milyar TL oldu

(geçen yıl Eylül 2,0 milyar TL). Geçtiğimiz ay harcamalar yıllık bazda %23 artarken (faiz dışı harcamalar: %24 artıyor), gelirler %27 arttı. 

 

Faiz hariç harcamalarda personel giderleri (7,1 puan) ve cari transferler (7,1 puan; işveren sigorta prim indirimi, sosyal amaçlı transferler,

mahalli idare payları, savunma sanayi destekleme fonu) öne çıkıyor. Gelir cephesine bakıldığında, toplam gelirlerin %23,3 arttığı görülüyor.

 

Bütçe gelirlerindeki olumlu performansta vergi (15,4 puan katkı) ve faiz, pay, ceza (11 puan katkı) kalemleri etkili oldu. Vergi gelirlerinde gelir

vergisi, kurumlar vergisi ve ithalattan alınan KDV öne çıkıyor. Öte yandan akaryakıt fiyatlarındaki artışın ÖTV’den düşülmesi nedeniyle petrol

ve doğalgaz ÖTV gelirlerinde geçen yıla göre düşüş devam ediyor (-5,2 puan). 

 

Özetle Eylül’de merkezi yönetim bütçesinde geçen yılın aynı ayına göre bir iyileşme var. Bu iyileşmede gelir cephesindeki performans öne

çıkıyor. Gelir kaleminde vergi ve faiz, pay-cezalar (alt detayda kırılımını göremediğimiz “diğer çeşitli gelirler” kalemi öne çıkıyor) destek

sağlayan kısımlar oldu. Yılın ilk 9 ayında bütçe açığı 56,7 milyar TL’ye, faiz dışı fazla ise 3,7 milyar TL’ye ulaştı. Geçen yıl aynı dönem bu

rakamlar sırasıyla 31,6 milyar TL ve 15 milyar TL seviyesindeydi. Yılın son çeyreğinde iktisadi faaliyetteki ivme kaybının vergi gelirlerine

yansıması bütçe açığını genişletici yönde etki edecek. Öte yandan tek seferlik gelir kalemlerinden beklenen katkılar bütçedeki bozulmayı

sınırlayacaktır. Yıl sonu bütçe açığı tahminimizi 73 milyar TL seviyesinde koruyoruz (milli gelirin %2,0’si).

 

İşsizlik oranında yükseliş devam ediyor

Temmuz’da mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı önceki aya kıyasla 0,1 puan artarak %11’e yükseldi. Geçen yılın aynı

ayında işsizlik oranı yine %11 seviyesindeydi. İşsizlik oranı Mart’tan bu yana son 5 aydır aylık bazda artıyor. Ek olarak tarım dışı işsizlik oranı

%13,0 olurken (önceki ay: %12,8), genç işsizlik oranı %18,9 oldu (Haziran: %18,9). 

 

Temmuz’da iş gücüne katılım oranı önceki aya kıyasla değişmeyerek %53,2’de kaldı. Son olarak aylık istihdam yaratımına bakıldığında 6bin

kişilik azalma olduğu görülüyor. Bu azalmada sanayi ve inşaat istihdamlarındaki sırasıyla 34bin ve 52bin kişilik azalma öne çıkıyor. İnşaat

istihdamı Şubat’tan bu yana aylık bazda azalıyor. Öte yandan hizmet istihdamı 77bin kişi artarak toplam istihdamdaki azalmayı sınırlandırdı.  

 

Özetle işsizlik oranı Temmuz ayında da artışına devam etti. Aylık istihdam yaratımında sanayi ve inşaat sektörlerindeki azalma öne çıkıyor.

Açıklanan son ekonomi programında işsizlik oranının yılın kalanında yükseleceği öngörüyor. Programa göre yılın ikinci yarısında işsizlik

oranının ortalamada yaklaşık %12,4 olması bekleniyor. Bizim görüşümüz iktisadi faaliyetteki yavaşlamanın hızlandığı son çeyrek itibariyle

işsizlik oranındaki yükselişin hızlanacağı yönünde.  

 

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

Kapanış 98,631 10,365 62.59 972 235 26.60 7.27 5.8218 6.7409 28 bps 2018 7.59%

1 Gün Δ 2.0% -6.5% 0.0 bps -0.9% 4% -20 bps -5.9 bps -1.6% -1.6% 4.8 bps 2019 5.58%

1AylıkΔ 4.1% 2.9% 2.7 bps -6% 11% 166 bps 5 bps -4.2% -1.6% 274.8 bps 2020 4.66%

En İyi 5 (%) CEMAS 13% VESTL 13% IHLGM 9% MAVI 8% AKBNK 7%

En Kötü 5 (%) FROTO -4% TKFEN -4% TSKB -2% ALGYO -2% TTRAK -2%

 Hacmi En Yüksek 5 (TRY mn) GARAN 1251 ASELS 1128 THYAO 998 HALKB 624 PETKM 564

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) : 48.92 -  Hedef Fiyat (TL) : n.a - Piyasa Deg.(TL) : 521 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.44 ↔
ALGYO TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a Analist: eakalan@isyatirim.com.tr 

Alarko GYO hisse geri alım işlemlerini tamamladı

Alarko GYO hisse geri alım işlemlerini tamamladığını bildirdi. Program kapmsamında 199.609 adet paya isabet eden 9.99 milyon TL’lik alım

gerçekleştirdi. Geri alınan payların şirket sermayesi içindeki oranı %1.87’ye ulaştı.

Enka İnşaat

Kapanış (TL) : 4.97 -  Hedef Fiyat (TL) : 6.76 - Piyasa Deg.(TL) : 24850 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 2.16 ↔
ENKAI TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 36.07 Analist: eakalan@isyatirim.com.tr 

Enka Sırbistan'nın otoyol projesinde yer alabilir

Bloomberg HT’de çıkan habere göre Enka Inşaat, Bechtel ile Sırbıstan’da otoyol inşa edecek. Haberde proje büyüklüğü ile ilgili detaylara

yer verilmemiş. Şirket haberle ilgili henüz resmi bir açıklamada bulunmadı. Bu nedenle haberin hisse üzerinde güçlü bir etki yaratmasını

beklemiyoruz.

Emlak Konut GYO

Kapanış (TL) : 1.82 -  Hedef Fiyat (TL) : 2.4 - Piyasa Deg.(TL) : 6916 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 10.64 ↔
EKGYO TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 31.99 Analist: eakalan@isyatirim.com.tr 

Emlak Konut'un  Beşiktaş arsasına 472 milyon TL’lik teklif geldi

Emlak Konut GYO’nun dün yapılan açık arttırmada 1,4 milyar değerinde 5 adet arsasını satışa çıkardı. Açık arttırmada, Emlak Konut’un

yakın zamanda 360 milyon TL bedel ile TOKI’den satın aldığı Beşiktaş arsasına 472 milyon TL’lik teklif geldi. Satış henüz gerçekleşmediği

için haberi nötr olarak değerlendiriyoruz.

Anadolu Cam                   

Kapanış (TL) : 2.93 -  Hedef Fiyat (TL) : 3.9 - Piyasa Deg.(TL) : 2198 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 2.6 ↔
ANACM TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 33.11 Analist: kdemirak@isyatirim.com.tr 

ANACM: 2019 yılı kapasite artışı

Şişecam Topluluğu Cam Ambalaj Grubu Türkiye Başkanı Abdullah Kılınç, 2019 yılında 18,2 milyon dolarlık yatırımla Mersin fabrikasında 

100 bin ton kapasiteli dördüncü fırının hayata geçeceği bilgisini paylaştı.

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

16/10/2018

Yurtiçi Ajanda
Ağustos Sanayi Üretimi, Yıllık değişim, % - Saat:10.00

Yurtdışı Ajanda Tahm. Önc.

ÇİN:Üretici Fiyatları Endeksi (Yıllık) % Saat:04:30 -- 0.041

ÇİN:TÜFE (Yıllık) % Saat:04:30 -- 0.023

JPN:Tokyo Konut Satışları (Yıllık) % Saat:07:00 -- -0.285

İNG:İşsizlik Tazminatı Başvuruları % Saat:11:30 -- 0.026

İNG:İşsizlik Başvuruları   Saat:11:30 -- 8,7k

AVR:Ticaret Dengesi (Dönemsellikten Arındırılmış)   

Saat:12:00 -- 12,8b

AVR:Ticaret Dengesi (Dönemsellikten Arındırılmamış)   

Saat:12:00 -- 17,6b

ALM:ZEW Mevcut Durum Anketi   Saat:12:00 -- 76

ALM:ZEW Beklentiler Anketi   Saat:12:00 -- -10.6

AVR:ZEW Beklentiler Anketi   Saat:12:00 -- -7.2

BRZ:FGV IPC-S Tüketici Fiyat Endeksi   Saat:14:00 -- --

ABD:Sanayi Üretimi    (Aylık) % Saat:16:15 -- 0.004

ABD:Kapasite Kullanımı % Saat:16:15 -- 0.781

ABD:İmalat Üretimi % Saat:16:15 -- 0.002

ABD:JOLTs - Acilan Pozisyonlar ve Is Gucu Degisim Verisi   

Saat:17:00 -- 6939

ABD:Toplam Net Yabanci Alimlari   Saat:23:00 -- $52,2b

ABD:Net Uzun Vadeli Yabanci Alimlari   Saat:23:00 -- $74,8b
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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.

3

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

