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Piyasalarda Bugün
Piyasalar                                                                                                                                      14/12/2018

Büyüme endişeleri fiyatlanıyor

Dün AMB başkanı Draghi’nin ekonomik risklerin arttığından bahsetmesinin ardından bu sabah beklentilerin altında kalan Çin perakende satış

ve sanayi üretimi verileri Asya endeksleri ve ABD vadelilerinde yeni bir satış dalgası başlattı. Bu hafta düne kadar GOÜ ve GÜ benzerlerinin

gerisinde kalan BIST dün ilk defa göreceli toparlanma sinyali göstermişti. (MSCI Türkiye : +%1,36, MSCI GOÜ :+%0,68). Merkez Bankası’nın

beklentilerimiz dahilinde sıkı duruşunu koruyacağını söylemesi dün TL varlıkları destekleyen temel unsur oldu. Global risk algısının tekrar

bozulmasıyla göreceli toparlanma uzun soluklu olmayabilir. Yurtiçinde piyasalar kapandıktan sonra FITCH’in  Türkiye ile ilgili değerlendirmesini 

açıklaması bekleniyor. FITCH’den bir değişiklik beklenmiyor.  Yurtdışı tarafta ise ABD perakende satış verileri gündemin üst sırasında. 

 

Bugün BIST’de yatay hafif aşağı yönlü bir açılış görebiliriz. Enerji Yatırımları A.Ş.’nin sermaye azaltımı dolayısıyla Koç Holding ve Aygaz’a

nakit girişi olacak olması bugün her iki hisse üzerinde olumlu etki yaratabilir. Ayrıca bugün VIOP’ta XUSIN ve XBANK vadeli kontratları

yanında aşağıdaki  sözleşmeler de ekleniyor. Özellikle XBANK ve XUSIN kontratlarına yatırımcı ilgisi olacağını düşünüyoruz. 
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Haberler & Makro Ekonomi
Elektrik üretimi için kullanılan doğal gaz fiyatında %4 indirim yapılacak 

Habertürk gazetesinde yer alan habere göre Botas elektrik santrallerine sattığı doğal gazın fiyatını yılın ilk çeyreği için %4 indirdi. Son

dönemde TL’deki değer kazancının ardından fiyatlarda aşağı yönlü bir ayarlama yapılması bekleniyordu. Soda Sanayii (SODA.IS), Akenerji

(AKENR.IS), Aksa Enerji (AKENR.IS), Aksa Enerji (AKSEN.IS) ve Odaş (ODAS.IS) gibi doğalgazdan elektrik üreten şirketler için olumlu bir

haber.  Haberde doğal gaz ihtiyacının %70’ine kadar inidirimli fiyat uygulanacağı belirtilmiş. Kalan %30 Botaş’tan alındığı durumda mevcut

fiyatın %10 üzerinden satılacak. Dolayısıyla tüm doğalgaz ihtiyacını BOTAŞ’tan karşılayan şirketler için herhangi bir indirim söz konusu

olamayacak.

 Enerji Yatırım'larının sermayesinin azaltılması

Koç Holding’in %77 oranında, bağlı ortaklarından Aygaz’ın ise %20 oranında pay sahibi olduğu Enerji Yatırımları (EYAŞ) yönetim kurulu

tarafından, 20 Aralık tarihinde yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısında, sermayesinin 1 milyar TL azaltılarak 3.347 milyar TL’den 2.347

milyar TL’ye indirilmesinin ortakların onayına sunulmasına karar verildi. Gerekli izinler alındıktan sonra azaltıma konu olan tutarın en geç

Nisan 2019’da EYAŞ ortaklarına nakden ödenmesi beklenmektedir. Koç Holding ve Aygaz için haberin etkisinin olumlu olmasını bekliyoruz.

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

Kapanış 91,387 5,601 63.67 986 237 21.53 7.37 5.3708 6.1107 5.7137 2018 6.74%

1 Gün Δ 1.5% -22.5% 0.1 bps 0.7% 1% 16 bps -2.1 bps 0.0% 0.4% 0.0% 2019 6.43%

1AylıkΔ -1.4% -23.0% 0.6 bps 2% 1% 2153 bps 2 bps -2% 0.4% 0.0% 2020 5.37%

En İyi 5 (%) POLHO 9% ECZYT 7% KOZAA 7% EREGL 5% SISE 5%

En Kötü 5 (%) CEMAS -19% GENTS -4% IHLAS -3% SOKM -3% CCOLA -3%

 Hacmi En Yüksek 5 (TRY mn) GARAN 815 THYAO 394 EREGL 340 AKBNK 245 HALKB 199

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



x

Sirket Haberleri

Alarko Holding                

Kapanış (TL) : 2.09 -  Hedef Fiyat (TL) : 4.3 - Piyasa Deg.(TL) : 909 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.13 ↑
ALARK TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 105.74 Analist: mkucukmeral@isyatirim.com.tr 

Karabiga termik santralinde üretim devam ediyor 

Alarko Holding’den yapılan açıklamaya göre Karabiga termik santralinin İdare Mahkemesi tarafından iptal edilen ÇED raporuyla ilgili olarak

yürütme durdurulmamış olup, üretim devam etmektedir. Şirket gerekli düzenlemeler yapılarak yeni ÇED raporu en kısa zamanda alınmasını

beklemektedir. Hafif olumlu. 

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

14/12/2018

Yurtiçi Ajanda
Fitch Türkiye Kredi Notu Değerlendirmesi 

Yurtdışı Ajanda Tahm. Önc.

JPN:Tankan Büyük Üreticiler Endeksi   Saat:02:50 -- 19

JPN:Tankan Büyük İmalat Dışı Görünüm   Saat:02:50 -- 22

JPN:Tankan Büyük Sermaye Harcamaları % Saat:02:50 -- 0.134

ÇİN:Perakende Satislar (Yillik) % Saat:05:00 -- 0.086

ÇİN:Perakende Satışlar YTD (YoY) % Saat:05:00 -- 0.092

ÇİN:Sanayi Üretimi    (YoY) % Saat:05:00 -- 0.059

JPN:Kapaite Kullanımı (Aylık) % Saat:07:30 -- -0.015

JPN:Sanayi Üretimi    (Aylık)   Saat:07:30 -- --

JPN:Sanayi Üretimi    (YoY)   Saat:07:30 -- --

ABD:Perakende Satışlar  (Aylık) % Saat:16:30 0.004 0.008

ABD:Otomotiv Hariç Perakende Satışlar (Aylık) % 

Saat:16:30 0.005 0.007

ABD:Perakende Satışlar (Otomobil ve Enerji Hariç)  % 

Saat:16:30 -- 0.003

ABD:Perakende Satışlar Kontrol Grubu % Saat:16:30 -- 0.003

ABD:Sanayi Üretimi    (Aylık) % Saat:17:15 -- 0.001

ABD:Kapasite Kullanımı % Saat:17:15 -- 0.784

ABD:İmalat Üretimi % Saat:17:15 -- 0.003

ABD:İş Stokları % Saat:18:00 -- 0.003
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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

