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Piyasalarda Bugün
Piyasalar                                                                                                                                      19/12/2018
Süvariler yardıma gelecek mi?

Dünya borsalarında geri dönme çabaları görülüyor. ABD – Çin’in Ocak ayında ikili görüşmelere yeniden başlayacağı açıklamasının ardından

Asya borsaları ve ABD vadelilerinde sınırlı bir yükseliş yaşanıyor.

Türkiye varlıkları son satış dalgasında dünyadan pozitif ayrıştı. Hisse senedinden, dövize, tahvilden, CDS’e tüm piyasalarda gelişmekte olan

piyasalara göre daha iyi tutunduk. Petrol fiyatlarındaki sert düşüş ve Fed’in faiz artışına ara vereceği beklentisi Türkiye varlıklarını destekledi.

Patriot füzelerinin satın alınmasının önünün açıldığına yönelik haberlerle Borsa İstanbul’un %0,5 civarı yükselişle açılmasını bekliyoruz. Tepki

alımlarının devam edip etmeyeceği bu akşam yapılacak FOMC toplantısı sonrasında Başkan Powell’in vereceği mesajlara bağlı olarak

belirlenecek. Fed vadeli ve döviz piyasalarındaki fiyatlama Fed’in bugün politika faizini 25bp artırıp, 2019 yılında başka faiz artışı

yapmayacağına işaret ediyor.
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Haberler & Makro Ekonomi
Hazine Aralık Borçlanma Programını Tamamladı  

Hazine ve Maliye Bakanlığı dün düzenliği 7 yıllık değişken faizli tahvil ihracıyla Aralık borçlanma programını tamamladı. Dünkü ihalede 1,2

milyar TL’si piyasaya olmak üzere toplamda 1,5 milyar TL borçlanma gerçekleşti. Geçen haftaki 2 yıllık gösterge tahvil ihracı ile birlikte

bakıldığında Hazine Aralık’ta 4,3 milyar TL borçlandı (3,2 milyar TL’si piyasadan). Son iç borçlanma stratejisine göre Hazine’nin Aralık’ta 2,8

milyar TL borç ödemesi var. Bu bağlamda yılın son ayında iç borç çevirme oranı %152 seviyesine ulaştı. 2018 yılının toplamında Hazine 123,2

milyar TL’lik iç borç servisine karşılık 117 miyar TL borçlandı ve iç borç çevirme oranı %95 oldu. 2018 yılına ait borçlanma stratejisinde

%110’luk iç borç çevrime oranı hedefleniyordu. Borç çevirme oranının hedefin altında kalması Kasım ayındaki uzun vadeli tahvil ihraçlarının

iptal edilmesinden kaynaklanıyor.     

 

 

İstanbul Yeni Havalimanının taşınması 2019 Mart sonuna ertelendi

İstanbul Yeni Havalimanının taşınması Aralık 2018 sonundan 2019 Mart sonuna ertelendi. TAVHL için az olumlu, THYAO için Nötr

ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye'ye Patriot satışına izin verdi 

ABD Dışişleri açıklamasına göre bakanlık 3.5 milyar dolar tutarında 80 Patriot füzesi ve 60 adet PAC-3 füzenin Türkiye'ye satışına izin verdi.

Haber ABD-Türkiye ilişkileri açısından olum bir gelişme. Öte yandan basında yer alan yorumalrda, Türkiye'nin s-400 füzelerini alması

durumunda Kongrenin satışı durudurabileceği belirtilmiş. Aselsan açısından da iki ülke askeri ilişkilerindeki ilerleme olumlu olabilir.  

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

Kapanış 91,074 5,332 64.06 963 237 21.23 7.26 5.3600 6.0949 5.7042 2018 6.71%

1 Gün Δ 1.2% 21.5% 0.0 bps -0.5% 2% -12 bps -2.9 bps -0.5% -0.1% 0.6% 2019 6.41%

1AylıkΔ -2.7% -13.9% 1.2 bps -2% -3% 104 bps -19 bps 0% -0.1% 1.2% 2020 5.35%

En İyi 5 (%) ISFIN 16% IEYHO 11% BERA 6% DGKLB 5% THYAO 5%

En Kötü 5 (%) ICBCT -20% CEMAS -19% FENER -4% ANACM -3% SODA -3%

 Hacmi En Yüksek 5 (TRY mn) GARAN 682 THYAO 594 ASELS 273 HALKB 225 VAKBN 192

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

Aselsan                       

Kapanış (TL) : 23.46 -  Hedef Fiyat (TL) : 31.48 - Piyasa Deg.(TL) : 26744 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 85.7 ↔
ASELS TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 34.17 Analist: mkucukmeral@isyatirim.com.tr 

Aselsan 150 milyon TL ilave sipariş aldı 

Aslesan Kent güvenlik sistemleri ile ilgili 150 milyon TL ilave sipariş aldı. (Şirketin 8 milyar dolarlık toplam güncel siparişleri içinde oldukça

küçük bir tutar)

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

19/12/2018

Yurtiçi Ajanda

Yurtdışı Ajanda Tahm. Önc.

JPN:Ticaret Dengesi    Saat:02:50 --

-

¥449,3b

JPN:İhracat (Yıllık) % Saat:02:50 -- 0.082

ALM:Üretici Fiyatları Endeksi (Aylık) % Saat:10:00 -- 0.003

ALM:Üretici Fiyatları Endeksi (Yıllık) % Saat:10:00 -- 0.033

İNG:TÜFE (Aylık) % Saat:12:30 -- 0.001

İNG:TÜFE (Yıllık) % Saat:12:30 -- 0.024

İNG:TÜFE Çekirdek (Yıllık) % Saat:12:30 -- 0.019

İNG:Perakende Fiyat Endeksi   Saat:12:30 -- 284.5

İNG:Perakende Fiyat Endeksi (Aylık) % Saat:12:30 -- 0.001

İNG:Perakende Fiyat Endeksi (Yıllık) % Saat:12:30 -- 0.033

İNG:Mortgage Faiz Ödemleri Hariç Perakende Fiyat 

Endeksi  % Saat:12:30 -- 0.032

İNG:ÜFE (Girdi) (Dönemsellikten arındırılmamış)(Aylık) % 

Saat:12:30 -- 0.008

İNG:ÜFE (Girdi) (Dönemsellikten arındırılmamış)(Yıllık) % 

Saat:12:30 -- 0.1

İNG:ÜFE (Çıktı) (Dönemsellikten arındırılmamış)(Aylık) % 

Saat:12:30 -- 0.003

İNG:ÜFE (Çıktı) (Dönemsellikten arındırılmamış)(Yıllık) % 

Saat:12:30 -- 0.033

İNG:Çekirdek ÜFE (Çıktı) (Dönemsellikten 

arındırılmamış)(Aylık) % Saat:12:30 -- 0.003

İNG:Çekirdek ÜFE (Çıktı) (Dönemsellikten 

arındırılmamış)(Yıllık) % Saat:12:30 -- 0.024

İNG:Konut Fiyatları Endeksi (Yıllık) % Saat:12:30 -- 0.035

AVR:Insaat Uretimi (Yillik) % Saat:13:00 -- 0.046

ABD:Cari İşlemler Dengesi    Saat:16:30 --

-

$101,5b

ABD:Mevcut Konut Satışları   Saat:18:00 -- 5,22m

ABD:Mevcut Konut Satışları  (MoM) % Saat:18:00 -- 0.014
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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. 
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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


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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