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Piyasalarda Bugün
Piyasalar                                                                                                                                      25/12/2018

S&P 500 ayı piyasasının eşiğinde*

 

Dünkü işlemlerde S&P 500,  Eylül ayındaki tepe noktasından %19.8 aşağıda kapayarak, Nasdaq endeksinin ardından neredeyse ayı

piyasasına girmiş oldu. Piyasalardaki korku faktörünü yansıtan VIX endeksi ise dün %14 artışla 32 seviyesinde kapanış yaptı. ABD Hazine

bakanının bankalar ve ardından dün düzenleyici kurumlar ile yaptığı görüşmeler sonrası finansal sistemin sağlıklı olduğuna dair yaptığı

açıklamalar, istenenin aksine yatırımcıları daha da paniğe sevketmiş gözüküyor. Bloomberg verilerine göre ayı piyasalarının yarısına resesyon

eşlik ediyor. Resesyonun olmadığı ayı piyasalarında düşüş oranı ortalama %24’te kalıyor. Resesyon sırasındaki ayı piyasalarında ise düşüş

ortalama %37 oluyor. ABD’de öncü göstergelerin halen bir resesyona işaret etmiyor olması  S&P’de dip seviyesine yakın olabileceğimiz

konusunda ümit veriyor. Geçmiş düşüşlerde, dönüş öncesinde VIX endeksinin 35 – 40 seviyesi arasında tepe yaptığını da dikkate almakta

fayda var. 

 

Noel tatili nedeniyle yurtdışı piyasalarının çoğunun tatil olduğu günde yurtiçi ve yurtdışında önemli bir haber akışı bulunmuyor. Dün petrol

fiyatlarının %6 yakın düşmesinin de etkisi ile TL varlıkların bugün de olumlu ayrışmasını bekleriz. Dünkü kapanışlara göre  MSCI GOÜ endeksi 

%0.5 gerilerken MSCI Türkiye endeksi yatay kaldı. Özellikle havacılık hisseleri ve T.İş Bankası’nın hisse alımı yapacağını açıkladığı iştirakleri

endeksten pozitif ayrışabilir. Risk algısındaki kötüleşmenin etkisi ile TL bu sabah 5.33 seviyesine yakın, düne göre zayıf işlem görüyor. 

 

*Aynı tanım ile BIST 100 Haziran ayından beri ayı piyasasında
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Haberler & Makro Ekonomi
Dolar ve Avro Cinsi Tahvil İhracına Tüzel Kişiler Dahil Edilecek 

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamaya göre 17-26 Aralık arasında bireysel yatırımcılara sunulan Avro ve Dolar

cinsinden devlet tahvili için 25-26 Aralık arasında tüzel kişi yatırımcılardan (banka, finansal kuruluşlar ve kollektif yatırım kuruluşları hariç) da

talep toplanmasına karar verildi. Söz konusu senetler 28 Aralık’ta yatırımcı hesaplarına aktarılacak.   

Pompa fiyatlarında indirim 

Sabah gazetesinde çıkan habere göre pompa fiyatlarında yaklaşık %5 oranında indirim olacak. Buna göre motorinde pompa fiyatlarına

ortalama 29 kuruş, benzin pompa fiyatlarına ise ortalama 28 kuruş indirim olarak yansıyacak.

T. İş Bankası borsada işlem gören bağlı ortaklarından hisse alımı gerçekleştirecek

T. İş Bankası borsada işlem gören bağlı ortaklıklarından; T. Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (SISE), Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.

(TSKB), Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. (ANHYT), İş Finansal Kiralama A.Ş. (ISFIN), İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ISGYO) ve İş

Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin (ISMEN) paylarının toplam 250 milyon TL ile sınırlı olacak şekilde satın alınması için genel müdürlüğüne

yetki verdi.

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

Kapanış 91,527 4,035 64.96 953 241 20.93 7.06 5.3021 6.0399 5.6795 2018 6.76%

1 Gün Δ -0.4% -34.5% 0.1 bps -0.5% 0% 6 bps -2.3 bps 0.3% -0.1% 0.0% 2019 6.44%

1AylıkΔ -1.6% -28.9% 1.8 bps -2% -1% 6 bps -54 bps 0% -0.1% -0.2% 2020 5.37%

En İyi 5 (%) IEYHO 8% DOAS 7% BERA 7% ICBCT 4% OTKAR 4%

En Kötü 5 (%) DGKLB -9% ISFIN -4% GOLTS -4% CEMAS -4% KOZAA -4%

 Hacmi En Yüksek 5 (TRY mn) THYAO 389 GARAN 356 ASELS 327 KRDMD 240 TTKOM 168

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

Soda Sanayii

Kapanış (TL) : 7.07 -  Hedef Fiyat (TL) : 9.89 - Piyasa Deg.(TL) : 7070 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 8.09 ↔
SODA TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 39.87 Analist: kdemirak@isyatirim.com.tr 

Bağlı ortak sermaye artışı 

Soda Sanayi %100 ortaklığı Şişecam Elyaf Sanayii A.Ş.'nin sermayesinin, yatırım harcamalarının finansmanı amacıyla 50 Milyon TL'den

200 Milyon TL'ye çıkartıldığını ve ilgili sermaye artışının 24.12.2018 tarihinde tescil edildiğini açıkladı. Nötr.

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

25/12/2018

Yurtdışı Ajanda Tahm. Önc.

JPN:Öncü Göstergeler CI   Saat:08:00 -- --

JPN:Coincident Index   Saat:08:00 -- --
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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

