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Piyasalarda Bugün
Piyasalar                                                                                                                                      18/10/2018
FED tutanakları sonrası kar satışları…

Güçlü şirket karları ile beslenen iyimser hava Fed tutanakları sonrası bozuldu. FOMC üyelerinin çoğunluğunun “politika faizlerinin uzun vadeli

denge faizin (%3) üzerine çıkartılmasını” savunması üzerine dolar yükselirken uzun vadeli faizler son yedi yılın en yüksek seviyelerini test

ediyor. 

Türkiye piyasaları dünyadan pozitif ayrışmayı sürdürüyor. ABD ile ilişkilerin iyileşmesi ve başarılı euro-tahvil ihracı desteğini arkasına alan

Borsa İstanbul bankaların önderliğinde %0,5 yükseldi. THY ve Erdemir hisselerindeki sert satış olmasa borsadaki yükseliş %1’i aşacaktı.

Dünya borsalarındaki satışlara rağmen Borsa İstanbul’daki yükselişin kar satışlarıyla da olsa devam etmesini bekliyoruz. Son iki haftada %20

yükselen banka hisselerinde kısa vadede kar satışı görebiliriz. Ancak orta vadede bankaların sanayiye göre daha iyi performans göstermesini

bekliyoruz. 
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Haberler & Makro Ekonomi
ODD 2018'de yurtiçi otomotiv pazarında %38.8 daralma bekliyor 

ODD 2018’de yurtiçi otomotiv pazarının %38.8 daralma ile 600 bin adete gerilemesini, otomotiv sanayi üretiminin ise %5 düşüş ile 1.59 milyon

adete gerilemesini bekliyor. 2018 ilk dokuz ayda yurtiçi otomotiv pazarında %26 düşüş, üretiminde ise %5 düşüş gerçekleşmişti. ODD 2019

yılında ise otomotiv pazarının 450 - 500 bin adet gerileyeceğini öngörüyor.  

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

Kapanış 98,991 10,173 62.74 984 244 26.52 7.26 5.6928 6.5797 28 bps 2018 7.60%

1 Gün Δ 0.5% 8.3% 0.1 bps -0.1% 3% -4 bps -3.7 bps -1.7% -1.9% -31.1 bps 2019 5.55%

1AylıkΔ 4.9% 42.4% 2.5 bps -3% 19% 120 bps -6 bps -9.2% -1.9% 245.5 bps 2020 4.64%

En İyi 5 (%) GUBRF 11% METRO 11% ICBCT 9% AKBNK 5% IEYHO 4%

En Kötü 5 (%) CEMAS -10% KOZAL -8% PGSUS -5% THYAO -5% KOZAA -5%

 Hacmi En Yüksek 5 (TRY mn) THYAO 1396 GARAN 1185 HALKB 808 PETKM 571 ASELS 551

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

Akbank

Kapanış (TL) : 7.34 -  Hedef Fiyat (TL) : 7.8 - Piyasa Deg.(TL) : 29360 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 58.98 ↔
AKBNK TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 6.27 Analist: bsengonul@isyatirim.com.tr 

TÜFE beklentilerinde revizyon

Akbank eylül sonu TÜFEX Portföy değerlemesine baz teşkil edecek enflasyon beklentisini %11’den %17’ye revize ettiğini duyurdu. Buna

göre bankanın dokuz ay sonundaki net faiz gelirleri artış gösterecek olmasına rağmen yönetim muhtemelen buradaki artışı karşılık

giderlerinin artışıyla dengelemek isteyecektir.

Ford Otosan

Kapanış (TL) : 64.2 -  Hedef Fiyat (TL) : 92.74 - Piyasa Deg.(TL) : 22528 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 5.47 ↑
FROTO TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 44.46 Analist: esirinel@isyatirim.com.tr 

Ford Otosan TL403.5mn brüt temettü ödemesi teklif edecek (hisse başına brüt 1.15 TL)

Ford Otosan 11 Kasım’da yapılacak olan olağanüstü genel kurul toplantısında 403.5milyon TL brüt (hisse başına brüt 1.15 TL) temettü

ödemesi teklifi yapılacağını duyurdu. Tutar %1.8 temettü verimine işaret ediyor. Temettü dağıtım tarihi olarak 22 Kasım teklif edilecek.

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

18/10/2018

Yurtiçi Ajanda
Ekim TCMB Beklenti Anketi - Saat:14:30

Yurtdışı Ajanda Tahm. Önc.

JPN:Ticaret Dengesi    Saat:02:50 --

-

¥444,6b

JPN:Japon Yabancı Tahvil Alımları   Saat:02:50 -- --

JPN:Ticaret Dengesi (Düzeltilmiş)   Saat:02:50 --

-

¥190,4b

JPN:Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları   Saat:02:50 -- --

JPN:İhracat (Yıllık) % Saat:02:50 -- 0.066

JPN:Yabancıların Japon Tahvil Alımları   Saat:02:50 -- --

JPN:İthalat (Yıllık) % Saat:02:50 -- 0.154

JPN:Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları   

Saat:02:50 -- --

ABD:Philadelphia Fed. Is Dunyasi Gorunumu   Saat:15:30 -- 22.9

ABD:Haftalık İşsizlik Başvuruları    Saat:15:30 -- --

ABD:Bloomberg Ekonomik Beklentiler   Saat:16:45 -- 57.5

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

ABD:Öncü Endeks % Saat:17:00 -- 0.004
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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

