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Piyasalarda Bugün
Piyasalar                                                                                                                                      12/12/2018
İyi haber,  sınırlı tepki…

ABD – Çin ticaret savaşında ateşkes ihtimali artıyor. Başkan Trump dış ticaret görüşmelerinde ilerleme kaydedildiğini açıkladı. Kulislerde

Çin’in ABD otomotiv ürünlerindeki gümrük vergisini indireceği ve soya fasulyesi ithalatını artıracağı konuşuluyor. Huawei CFO’su kefaletle

serbest bırakıldı. Piyasalar iyi haberlere sınırlı olumlu tepki verdi.

Türkiye varlıkları dünyadan olumsuz ayrışmaya devam ediyor. Avrupa borsalarında ve gelişmekte olan hisse piyasalarındaki tepki alışlarına

rağmen MSCI Türkiye günü %1,3 kayıpla kapattı. Rekabetçi olmayan tekliflerle piyasadan çok daha düşük faizlerle gerçekleştirilen gösterge

hazine ihalesi sonrasında tahvil piyasası satıcılı bir seyir izledi.

ABD vadelileri ve Asya borsalarındaki tepki alışlarına rağmen Borsa İstanbul’da yatay bir açılış bekliyoruz. Son iki gündür döviz ve tahvil

piyasalarında görülen satışlar yatırımcıları hisse tarafında da temkinli olmaya zorluyor. Beklentiden kötü yolcu trafik verisi açıklayan Pegasus

hisselerinde satıcılı bir seyir bekliyoruz.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

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

Kapanış 91,801 5,761 63.6 965 236 21.13 7.40 5.3601 6.099 5.72025 2018 6.77%

1 Gün Δ -0.5% 13.8% 0.0 bps 0.2% -1% 89 bps -0.7 bps 1.3% 1.0% -0.5% 2019 6.46%

1AylıkΔ -1.1% -21.3% 0.8 bps -1% 0% -59 bps 6 bps -2% 1.0% 0.2% 2020 5.39%

En İyi 5 (%) TTRAK 3% TKFEN 3% BJKAS 3% GOODY 3% METRO 3%

En Kötü 5 (%) POLHO -20% TAVHL -5% BERA -4% ANELE -4% CEMAS -3%

 Hacmi En Yüksek 5 (TRY mn) GARAN 820 THYAO 442 EREGL 267 AKBNK 261 KRDMD 250

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

Aksigorta                     

Kapanış (TL) : 3.6 -  Hedef Fiyat (TL) : 4.9 - Piyasa Deg.(TL) : 1102 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.24 ↔
AKGRT TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 36.17 Analist: bsengonul@isyatirim.com.tr 

Aksigorta Kasım ayı prim üretim sonuçlarını açıkladı

Aksigorta Kasım ayı prim üretim sonuçlarını açıkladı. Buna göre şirket Kasım ayında TL 290mn’luk üretim yaparak geçen senenin aynı

ayına göre primlerini %9 arttırdı. Şirketin 2018 toplam prim üretimi ise yıllık olarak %34 artarak TL 2.993 milyar düzeyine yükseldi. Kasım

ayında hem baz etkisi hem de yavaşlayan ekonomik aktivitenin bir sonucu olarak büyüme rakamları tek haneye düşmüş gözüküyor.

Alarko Holding                

Kapanış (TL) : 2.18 -  Hedef Fiyat (TL) : 4.3 - Piyasa Deg.(TL) : 948 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.15 ↓
ALARK TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 97.25 Analist: mkucukmeral@isyatirim.com.tr 

Karabiga'nın ÇED raporu bir kez daha iptal edildi

Medyascope.tv’de yer alan habere göre Alarko Holding ve Cengiz İnşaat’ın 50-50% sahip oldukları Karabiga ithal kömür santralinin

Çevresel Etki Raporu (ÇED) bir kez daha iptal edildi. Hatırlatmak gerekirse santral inşa aşamasındayken de ÇED raporu bir kaç kez iptal

edilmiş, Şirket tarafından revize edilen rapor kısa sürede otorite tarafından yeniden onaylanmıştı. En son teknolojiye ve çevresel etki

açısından en yüksek standarda sahip ithal kömür santrali olan Karabiga’nın ÇED raporu ile ilgili durumun en kısa sürede aşılacağını

düşünmekle birlikte haberin bugün ALARK hissesi üzerinde baskı yaratmasını bekliyoruz.

Tüpraş                        

Kapanış (TL) : 122.4 -  Hedef Fiyat (TL) : 147.34 - Piyasa Deg.(TL) : 30651 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 30 ↔
TUPRS TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 20.38 Analist: akumbaraci@isyatirim.com.tr 

Tüpraş tahvil ve/veya finansman bonosu ihracı için SPK'ya başvuru yaptı

Tüpraş 1 yıllık dönem içerisinde ve 1 milyar TL tutarı aşmayacak şekilde 5 yıl vadeye kadar çeşitli vadelerde Türk Lirası cinsinden, yurt

içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, bir veya birden çok seferde, tahvil ve/veya finansman bonosu ihracı için

SPK’ya başvuru yaptı.

Pegasus Hava Taşımacılığı

Kapanış (TL) : 24.2 -  Hedef Fiyat (TL) : 40.8 - Piyasa Deg.(TL) : 2475 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 9.06 ↓
PGSUS TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 68.61 Analist: esirinel@isyatirim.com.tr 

Kasım ayında toplam yolcu sayısı yıllık bazda %3.7 düştü

Pegasus Havayolları’nın Kasım ayında toplam yolcu sayısı %3.7 düşüş ile 2.20 milyona geriledi.  Kasım ayında dış hat yolcu trafiği %8.7 

artarken, iç hat yolcu trafiği %10.3 düştü. Kasım ayında dış hat ASK (arz edilen koltuk) %17.6 artarken, iç hat ASK %8.66 geriledi.  Kasım 

ayında dış hat doluluk oranındaki 3.4 puanlık düşüş ve iç hat doluluk oranındaki 2.9 puanlık düşüş neticesinde toplam doluluk oranı 3.4 

puan gerileme ile %83.7’e düştü.  Ocak-Kasım ayında ise dış hat ve iç hat yolcu sayıları sırasıyla %12.2 ve %6.2 artış kaydederek, toplam 

yolcu sayısını %8.8 artış ile 27.78 milyona taşıdı. Ocak-Kasım döneminde toplam ASK büyümesi yıllık bazda %8.7 olarak gerçekleşti.  Yılın 

ilk on bir ayında toplam doluluk oranı (dış hat 1.2 puan +; iç hat 1.4 puan +)  ise yıllık bazda 1.2 puan artışla %85.9’a yükseldi. 

Yorum:  Pegasus  2018’de %11-13 ASK artışı ve dış hat doluluk oranında artış beklentisi ile yolcu trafiğinde %11-13 artış hedefliyor.  

Şirketin açıklanan Kasım ayı yolcu verisi 2018 yılı hedeflerine ulaşamayacağını gösteriyor.

Lütfen raporumuzun sonunda yer alan bilgilendirme notuna bakınız. 2



X

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

12/12/2018

Yurtiçi Ajanda

Yurtdışı Ajanda Tahm. Önc.

JPN:Üçüncül Sanayi Faaliyet Endeksi  (Aylık) % Saat:07:30 -- -0.011

AVR:Endüstriyel Üretim (Dönemsellikten arındırılmış) (Aylık) 

% Saat:13:00 -- -0.003

AVR:Sanayi Üretimi WDA   (Yıllık) % Saat:13:00 -- 0.009

AVR:İstihdam (çeyrek bazında) % Saat:13:00 -- 0.002

AVR:İstihdam (Yyllyk) % Saat:13:00 -- 0.013

ABD:TÜFE (Aylık) % Saat:16:30 0.001 0.003

ABD:Çekirdek TÜFE  (Aylık) % Saat:16:30 0.002 0.002

ABD:TÜFE (Yıllık) % Saat:16:30 -- 0.025

ABD:Çekirdek TÜFE    (Yıllık) % Saat:16:30 -- 0.021

ABD:CPI (Mevsimsellikten Arındırılmamış)   Saat:16:30 -- 252.885

ABD:Çekirdek CPI Index SA   Saat:16:30 -- 258.939

ABD:Aylık Bütçe Durumu   Saat:22:00 --

-

$100,5b
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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

