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Piyasalarda Bugün
Piyasalar                                                                                                                                      26/11/2018

TL’nin geri dönüşü

 

Kasım ayının son haftasına petrol fiyatlarının 60 doların altına gerilediği, FED faiz artış ihtimallerinin azaldığı, dolayısıyla TL varlıkları

destekleyen bir ortamda giriyoruz.  Kasım ayı  başından bu yana %5.65’lik getiri ile TL Güney Afrika para biriminin ardından  sonra en fazla

getiri sağlayan para birimi oldu. MSCI Türkiye hisse senedi endeksi ise ayın başındaki zirvesinden geri gelse de %9’luk getiri ile MSCI GOÜ

‘endeksinin %8 üzerinde kazanç elde etti. Gelişmekte olan ülke hisse senedi endeksinin de ay başındaki zirvesinin altında olduğunu

hatırlamakta fayda var. 10 yıllık TL bono faizindeki gerileme ise ay başından bu yana 160 baz puana ulaştı. (%16.86 bileşik)

 

Bugün yurtiçinde reel sektör güven endeksi ve kapasite kullanım endeksi açıklanacak. Haftanın genelinde önemli bir haber akışı bulunmuyor.

Yurtdışında ise Çarşamba günü Powel’ın yarın diğer FED yetkililerinin görüşmeleri izlenecek. 30 Kasım – 1 Aralık’ta yapılacak G20 zirvesinde

Trump ve Çin Başbakanı arasında yapılacak görüşme haftanın en önemli gündem maddesi. 

 

Yurtdışı endekslerdeki yükselişi takiben bugün BIST’de hafif artı yönlü bir açılış beklemekteyiz.                          
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Haberler & Makro Ekonomi
BDDK bazı hizmet ve mal alımlarındaki maksimum kredi kart taksit sürelerini uzattı

BDDK bazı hizmet ve mal alımlarındaki maksimum kredi kart taksit sürelerini uzattı. Buna göre yurtiçi turizm aktivitelerini kapsayan tüm

hizmetler için maksimum kredi kart taksit sayısı altıdan dokuza çıkarılırken, yurtdışına yapılacak turizm aktivite harcamaları için altıya

yükseltildi. Çeşitli elektronik eşya alımlarında taksit sayısı üç olarak belirlenirken, bilgisayarlar için altıya çıkartıldı. Ekonomik yavaşlama

nedeniyle bazı önlemlerde gevşeme yapıldığı gözlemlenirken bunun özellikle turizm sektörü ve elektronik eşya perakendecileri için olumlu

olduğunu düşünüyoruz

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

Kapanış 93,003 5,679 63.22 969 245 20.87 7.61 5.2866 6.015 5.6441 2018 7.06%

1 Gün Δ 0.4% 7.0% 0.1 bps -0.7% 0% -4 bps 4.9 bps -0.5% -0.8% 0.7% 2019 5.66%

1AylıkΔ -0.5% -27.6% 0.6 bps 1% 10% -533 bps 15 bps -9% -0.8% 0.9% 2020 4.79%

En İyi 5 (%) KOZAA 10% KARTN 7% DGKLB 7% ALARK 6% IPEKE 6%

En Kötü 5 (%) GENTS -3% SISE -3% ALGYO -3% ULKER -3% ANACM -2%

 Hacmi En Yüksek 5 (TRY mn) THYAO 910 KOZAA 374 IPEKE 320 GARAN 314 ASELS 239

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

26/11/2018

Yurtiçi Ajanda
Kasım Reel Sektör Güven Endeksi - Saat:14:30

Yurtdışı Ajanda Tahm. Önc.

JPN:Öncü Göstergeler CI   Saat:08:00 -- --

JPN:Coincident Index   Saat:08:00 -- --
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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

