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Piyasalarda Bugün
Piyasalar                                                                                                                                      05/12/2018

Global büyüme endişeleri ve riskten kaçış…

 

Hafta sonu G20 sonrası ticaret savaşları konusunda oluşan olumlu hava dün ABD başkanı Trump’ın tweetleri ardından bozuldu. Dün akşam

saatlerindeki tweetinde Çin ile ya GERÇEK bir anlaşma yapacaklarını ya da Çin ürünlerine yüksek vergiler uygulanacağını söyledi. Sabah Çin

tarafından gelen nispeten ılımlı açıklamalar ile birlikte S&P vadelileri %0.4 artıya dönse de, dünkü işlemlerde S&P’de ki düşüş %3.2 oldu. Son

beş yılda S&P endeksinin sadece 5 defa %3’ün üzerinde kayıp yaşadığını hatırlamakta fayda var. Dünkü yazımız da  bahsettiğimiz gibi ABD

de uzun vadeli faizlerin gerilemesi de, durgunluk beklentilerini güçlendiren bir sinyal.  

 

Dün TL’de,  BIST’de ve bono piyasasında yaşanan sert satışları eylül ayından bu yana TL varlıklarda gözlediğimiz yükseliş ardından açılan

pozisyonların yıl sonu gelmeden kar realizasyonu ile kapanması ile açıklıyoruz. Global risk algısındaki kötüleşme de satışları tetiklemede rol

oynamış olabilir. Dün açıklanan reel kur endeksine göre TL Ağustos’daki satış öncesi seviyelerine geri dönmüş gözüküyor. Bugün Akbank’ın

yaklaşık 3 milyar TL civarında sermaye artışı yapacağı haberi kısa vadede Akbank, Sabancı Holding ve diğer bankacılık sektörü hisselerinde

satış baskısı yapabilir. Sermaye artışına katılacak yatırımcıların Akbank pozisyonlarını yaklaşık %10 oranında arttırmaları gerekecek.

Dolayısıyla, BIST ‘de bugün satıcılı bir açılış bekliyoruz. 
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Haberler & Makro Ekonomi
Kasım Reel Kur Verisi Açıklandı

Merkez Bankası tarafından açıklanan TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru Kasım’da 74,6 seviyesine yükseldi (aylık bazda %7,9 artış). Reel kur

son iki aydır aylık bazda değer kazanıyor. Kasım verisi ardından reel kur seviyesi sert düşüşün başladığı Ağustos ayı öncesine yani Temmuz

seviyesine geldi. Son veri ardından reel kurda yıl başından bu yana görülen değer kaybı %12,5’e geriledi. Kurun ay genelinde mevcut

seviyelerde seyretmesi durumunda Aralık ayında reel kurdaki değer kazancının ivme kaybederek devam etmesini bekliyoruz. 

 

 

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

Kapanış 93,880 7,710 63.27 1014 242 20.24 7.46 5.2818 6.0176 5.74925 2018 6.92%

1 Gün Δ -1.2% -2.2% 0.0 bps -0.3% -3% 18 bps 3.3 bps 1.6% 1.9% -2.5% 2019 6.57%

1AylıkΔ -0.3% -19.3% #N/A 2% 0% -318 bps 11 bps -3% 1.9% -0.2% 2020 5.47%

En İyi 5 (%) BERA 17% IEYHO 9% CEMAS 6% ISFIN 4% ENJSA 3%

En Kötü 5 (%) KRDMD -7% TTKOM -5% GEREL -5% YATAS -5% SOKM -5%

 Hacmi En Yüksek 5 (TRY mn) THYAO 884 GARAN 851 KRDMD 465 HALKB 367 TTKOM 269

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

Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş

Kapanış (TL) : 5.26 -  Hedef Fiyat (TL) : n.a - Piyasa Deg.(TL) : 237 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.34 ↑
BAGFS TI Equity- Öneri :GÖZDEN GEÇİRİLİYOR Get.Pot.%: n.a Analist: uonder@isyatirim.com.tr 

Bağfas- Yeni ihracat siparişleri

KAP’ta yapılan duyuruya istinaden Bağfaş İspanya’ya ihraç edilmek üzere toplam 9.451 ton gübre siparişi, Bulgaristan’a ihraç edilmek

üzere 5.000 ton, Fas ve Avrupa’ya ortak ihraç edilmek üzere 10.000 ton CAN gübresi siparişi almıştır. Siparişlerin toplamı 24.451 ton CAN

gübresi olup, tutarı 3,83 milyon ABD Doları olarak açıklanmıştır. Sevkiyatlar Ocak ayında yapılacak olup, anlaşmaya göre ödemeler peşin

gerçekleştirilecektir.

Yorum: Önceki ihraç siparişlerinin üzerinde bir miktar ve ödemelerin peşin olması sebebiyle olumlu olarak değerlendiriyoruz. Alınan sipariş

tutarı bizim 2018 ihracat gelir tahminimizin %6,4’üne ve hacim tahminimizin %13’üne karşılık geliyor.

Coca-Cola İçecek A.Ş

Kapanış (TL) : 31.5 -  Hedef Fiyat (TL) : 46.7 - Piyasa Deg.(TL) : 8013 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 4.46 ↔
CCOLA TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 48.25 Analist: mkucukmeral@isyatirim.com.tr 

Coca Cola İçecek yeni CFO'yu açıkladı

Coca Cola İçecek Andriy Avramenko'nun 1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla CFO olarak seçilmesine karar verildiğini duyurdu. Daha önce Michael

Coombs'un CFO'luk görevinden 31 Aralık 2018 tarihi itibariyle ayrılacağı duyurulmuştu.

Akbank

Kapanış (TL) : 7.33 -  Hedef Fiyat (TL) : 8.8 - Piyasa Deg.(TL) : 29320 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 58.25 ↓
AKBNK TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 20.05 Analist: bsengonul@isyatirim.com.tr 

Akbank %30 sermaye arttırımı yaparak ödenmiş sermayesini 4 milyar TL’den 5.2 milyar TL’ye çıkarma kararı aldı.

Sermaye artışı primli olarak 2,5 TL üzerinden gerçekleşecek. Konsolide olarak bakıldığında bankanın en son Tier I rasyosu %11,8

seviyesinde gerçekleşmiştir. Sermaye arttırımını takiben Tier I rasyosunun 80-100 puan artmasını bekliyoruz. Haberin Akbank ve diğer

banka hisselerini negatif etkileyeceğini düşünüyoruz. Aynı zamanda %40,75 pay ile Akbank’ın en büyük hissedarı olan Sabancı Holding

hisseleri üzerinde de olumsuz etki bırakmasını bekliyoruz

Alarko Holding                

Kapanış (TL) : 2.17 -  Hedef Fiyat (TL) : 4.3 - Piyasa Deg.(TL) : 944 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.22 ↔
ALARK TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 98.16 Analist: mkucukmeral@isyatirim.com.tr 

İthal kömür santralleri ile ilgili yeni düzenleme

Dünya Gazetesinde yer alan Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamalarına dayandırılan haberde yürürlüğe girmesi beklenen yasa ile ithal 

kömür santrallerinin ithal edilen kömür ile birlikte bir miktar da yerli kömür kullanmaya başlayacağı yer alıyor. Haberde düzenlemin 

santrallerin tamamını kapsayıp kapsamayacağı yada hangi oranda yerli kömür kullanılacağı gibi bilgiler yer almıyor. Temel olarak yerli 

kaynakların kullanımını artırmayı hedefleyen değişikliğin santrallerin karlılıklarına nasıl bir etkisi olacağını söylemek şu aşamada zor. Ancak 

düzenlemenin ithal kömür santralleirnin karlılığında önemli bir negatif etki yaratmasını beklemiyoruz. 

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

05/12/2018

Yurtiçi Ajanda

Yurtdışı Ajanda Tahm. Önc.

İNG:Rezerv Degisimi   Saat:12:30 -- -$127m

AVR:Perakende Satışlar (Aylık) % Saat:13:00 -- 0

AVR:Perakende Satislar (Yillik) % Saat:13:00 -- 0.008

ABD:MBA Mortgage Başvuruları  % Saat:15:00 -- 0.055

ABD:ADP İşgücü Değişimi    Saat:16:15 205k 227k

ABD:Tarımdışı Verimlilik % Saat:16:30 0.024 0.022

ABD:Birim İşgücü Maliyeti % Saat:16:30 0.01 0.012
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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

