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BIST'de pozitif ayrışma devam edebilir

 

Geçtiğimiz hafta dünya borsaları 2011 yılından bu yana en kötü haftasını geçirdi. MSCI Dünya endeksinin %5.6 gerilediği, MSCI GOÜ

endeksinin %1.5 düştüğü haftayı, MSCI Türkiye endeksi %3 yükselişle kapattı. Ay başından itibaren bakıldığında ise Dünya endeksi %10

gerilerken GOÜ endekslerindeki düşüş %3.7’de kaldı. Geçen haftaki güçlü performansına rağmen MSCI Türkiye endeksi ay başından bu yana

%4.6’lık kayıp ile, GOÜ endeksinin gerisinde (-3.7%). Olumlu jeopolitik gelişmeler ve petrol fiyatlarındaki sert düşüşün tetiklediği pozitif

ayrışmanın, yurtiçi ve yurtdışında önemli bir haber akışı olmayan bu hafta da devam edebileceğini düşünüyoruz. 

 

ABD Hazine Bakanı’nın, Başkan Trump’ı kote eden ve MB Başkanı Powel’ın görevden alınacağına dair haberleri yalanlayan açıklamaları

ardından S&P vadelileri bu sabah itibarı ile yukarıda işlem görüyor. ABD Başkanı Trump, dün Cumhurbaşkanı  Erdoğan ile yaptığı telefon

konuşması  ardından bu  sabah paylaştığı tweeter mesajında Suriye’de İŞİD’in temizlenmesi konusunda Türkiye’ye güvendiğini belirtti. Opec

üyelerinin petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından tekrar bir arz kısıntına gidebilecekleri haberi petrol fiyatlarında %1’e yakın bir tepki alışı

getirse de bu sabah itibarı ile halen fiyat 55 doların altında seyrediyor. BIST’in güne alıcılı başlamasını bekliyoruz. TL 5.30 seviyesinde düne

göre hafif değerli. 
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Haberler & Makro Ekonomi
Bankalar tarafından kurulan özel amaçlı şirket (Levent Yeniden Yapılandırma) Otaş’ın elinde bulunan %55 Turk Telekom hissesini

devraldı

Bankalar tarafından kurulan özel amaçlı şirket (Levent Yeniden Yapılandırma) Otaş’ın elinde bulunan %55 Turk Telekom hissesini devraldı.

Bankaların 2013 yılında verdikleri $4.75 milyar krediye karşı teminat olarak aldıkları hisseler böylece yine bankaların kurduğu özel amaçlı bri

şirkete devrolmuş oldu. Bilindiği gibi Otaş tahakkuk eden üç taksiti ödememiş ve Bankalar bu krediyi ikinci gruba sınıflayarak %30 karşılık

ayırmışlardı. Hisse transferinden sonra herhangin zorunlu çağrı olmasını beklemiyoruz. Bundan sonraki süreçte Türk Telekom hisselerinin

satış sürecinin hızlanması beklenebilir.

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

Kapanış 91,861 6,160 64.9 957 241 20.87 7.09 5.2841 6.0451 5.6806 2018 6.78%

1 Gün Δ 0.0% 2.5% 0.0 bps -0.3% -1% 20 bps -0.4 bps 0.3% 0.2% -0.6% 2019 6.46%

1AylıkΔ -0.9% -11.5% #N/A -2% 0% -4 bps -47 bps -1% 0.2% 0.8% 2020 5.39%

En İyi 5 (%) IEYHO 17% GUBRF 9% AKSEN 4% ASELS 3% HURGZ 3%

En Kötü 5 (%) DGKLB -7% MPARK -5% GOLTS -5% FLAP -4% GOZDE -3%

 Hacmi En Yüksek 5 (TRY mn) GARAN 911 THYAO 737 ASELS 460 KRDMD 329 HALKB 280

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

Tüpraş                        

Kapanış (TL) : 119.3 -  Hedef Fiyat (TL) : 147.34 - Piyasa Deg.(TL) : 29875 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 29.21 ↓
TUPRS TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 23.5 Analist: akumbaraci@isyatirim.com.tr 

Tüpraş Batman rafinerisini kapatabilir 

Hürriyet gazetesinde çıkan habere göre, bu hafta komisyonda görüşülecek kanun teklifleriyle, yerli ham petrolün fiyatlamasında halen

kullanılan Ras Gharip Petrolü yerine Arap Heavy petrolünün kullanılmasının öngörüldüğü belirtildi. Eğer kanun değişikliği gerçekleşirse,

toplamda yıllık 43 milyon dolar tutarında ilave maliyet oluşacak, bu maliyetin yaklaşık 30 milyon dolar ise Batman rafinerisinde teslim alınan

ham petrol ile ilgili olacaktır. Bu maliyet artışı nedeniyle Tüpraş’ın faaliyetleri olumsuz yönde etkilenecek ve özellikle halihazırda yıllık 10-15

milyon civarında kar eden Batman Rafinerisi gelen ek maliyet nedeniyle karlı olarak çalıştırılamayacağından durdurulmak/kapatılmak

zorunda kalacaktır. Haberinin olumsuz etkisinin sınırlı olmasını bekliyoruz. 

Turkcell

Kapanış (TL) : 11.94 -  Hedef Fiyat (TL) : 15.6 - Piyasa Deg.(TL) : 26268 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 19.15 ↔
TCELL TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 30.66 Analist: akumbaraci@isyatirim.com.tr 

Kcell hisselerinin devredilmesi

Turkcell sermayesinin %41,45'ine sahip olduğu iştiraklerinden Fintur Holdings, sermayesinin %51'ine sahip olduğu Kazakistan'da kurulu

bağlı ortaklığı Kcell JSC'nin paylarının tamamının, Kazakistan'da kurulu ve Ulusal Varlık Fonu Samruk-Kazyna aracılığı ile Kazakistan

Cumhuriyeti devleti tarafından kontrol edilen sabit hat operatörü Kazakhtelecom JSC 'ye devrinin tamamlandığını açıkladı. Satış işlemi nihai

kapanış düzenlemeleri neticesinde, %100 hisse için 771 milyon USD Firma Değerine ve FD/FAVÖK çarpanı olarak Eylül 2018 itibarı ile son

12 aylık FAVÖK tutarına kıyasla 5,0x çarpan değerine karşılık gelmektedir.

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

24/12/2018

Yurtiçi Ajanda

Yurtdışı Ajanda Tahm. Önc.
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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

