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Piyasalarda Bugün
Piyasalar                                                                                                                                      19/11/2018
Dar alanda paslaşmalar…

Haftaya ABD cephesinden gelen iki negatif açıklama ile başlıyoruz. (i) Başkan Yardımcısı Pence: “Çin mevcut politikasını değiştirmediği

müddetçe ABD’nin ticaret savaşını sona erdirme niyeti yok”; (ii) Başkan Trump: “Gülen’i sınır dışı etmeyi düşünmüyoruz”. İlk açıklama

gelişmekte olan ülke kurları genelini, ikincisi Türk lirası özelini olumsuz etkiliyor.

ABD vadelileri ve Türk lirasındaki ilk işlemler Borsa İstanbul’da hafif aşağı yönlü bir açılışa işaret ediyor. Şükran günü öncesinde zayıflayan

işlem hacimleri ile dar alanda paslaşmaların olduğu bir piyasa öngörüyoruz. Zayıf dolar, gerileyen 10 yıllık faizler ve düşük petrol fiyatları

Türkiye varlıklarını taktiksel olarak desteklemeye devam ediyor.

Gündemdeki tek gelişme Türk Akımı projesinin tamamlanması için yapılacak tören (14:00) dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya

Devlet Başkanı Putin’in bir araya gelmesi (15:30). 
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Haberler & Makro Ekonomi
Bakan Albayrak: Bütçe Disiplininden Taviz Vermiyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak geçtiğimiz Cuma Twitter üzerinden yaptığı açıklamada bütçe disiplininden taviz vermeden sıkı duruşu

devam ettirdiklerini açıkladı. Bütçe gelirlerinin Yeni Ekonomi Programı (YEP) beklentilerinden de iyi seyrettiğini, 630,5 milyar TL olarak

öngörülen vergi gelirlerine yönelik beklentilerini koruduklarını not eden Bakan Albayrak, 119,1 milyar TL’lik vergi dışı gelir hedefinin de bir

miktar üzerine çıkılacağını belirtti. Bakan Albayrak bedelli askerlikten 9,5 milyar TL (beklentinin 500 milyon TL üzerinde), imar barışından 10

milyar TL (beklentinin 4 milyar TL üzerinde) gelir öngördüklerini not etti. Tek seferlik gelir kalemlerin bütçe üzerindeki olumlu etkisini geçen

hafta açıklanan Ekim bütçesinde gördük. Yılın kalan aylarında da bu cepheden gelen katkının iç talepteki yavaşlama nedeniyle düşecek vergi

gelirlerini kısmen telafi etmesini bekliyoruz. Bu bağlamda 73 milyar TL’lik 2018 bütçe açığı (ilk 10 ay bütçe açığı: 62 milyar TL) tahminimizi

koruyoruz (milli gelirin %2’si).       

Üretimde yavaşlama hızlandı

Sanayi üretiminde Ağustos ayında başlayan yavaşlama diğer öncü göstergelerin de işaret ettiği gibi Eylül’de hızlandı. Detaylarda ara malı

üretiminin katkısının kayda değer oranda azalması son çeyrekte büyümede sert iniş tehlikesini arttırıyor. Bugünkü veri 3. Çeyreğin son verisi

olduğu için büyüme tahmini adına önemli bir veriydi. Büyüme tahminlerine kullanılan arındırılmamış veriye göre yaptığımız hesaplama yılın

üçüncü çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yıllık %2,2 büyüyeceğine işaret ediyor. Öte yandan Türkiye’nin yılın son çeyreğinde yıllık bazda

daralacağı yönündeki görüşümüzü koruyoruz. 2018 büyüme tahminimizi %2,5’te koruyoruz. 

 

http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20181116115016812_1.pdf

 

 

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

Kapanış 93,616 6,195 63.02 986 244 20.19 7.45 5.3508 6.0674 5.7218 2018 7.47%

1 Gün Δ 0.3% -22.3% 0.1 bps 0.6% 1% 6 bps 8.0 bps -1.4% -1.2% 0.0% 2019 5.87%

1AylıkΔ -4.9% -34.0% -0.3 bps 0% 3% -637 bps 15 bps -8% -1.2% -0.5% 2020 4.79%

En İyi 5 (%) ODAS 6% TAVHL 5% BERA 4% IHLGM 4% HURGZ 3%

En Kötü 5 (%) ICBCT -6% ISFIN -5% ANACM -3% NTHOL -2% TTKOM -2%

 Hacmi En Yüksek 5 (TRY mn) THYAO 802 ASELS 564 GARAN 513 HALKB 269 KRDMD 216

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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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

19/11/2018

Yurtdışı Ajanda Tahm. Önc.

JPN:Ticaret Dengesi    Saat:02:50 -- ¥139,6b

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

-

¥238,9b

JPN:İhracat (Yıllık) % Saat:02:50 -- -0.012

JPN:İthalat (Yıllık) % Saat:02:50 -- 0.07

İNG:Rightmove Konut Fiyatları  (Aylık) % Saat:03:01 -- 0.01

AVR:Insaat Uretimi (Aylik) % Saat:13:00 -- -0.005

BRZ:FGV IPC-S Tüketici Fiyat Endeksi   Saat:13:00 -- --

ABD:NAHB Konut Piyasası Endeksi   Saat:18:00 -- 68

x

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

