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Piyasalarda Bugün
Piyasalar                                                                                                                                      26/12/2018

Piyasalarda sular durulmuyor…

 

Noel tatili nedeniyle işlem hacimlerinin düştüğü piyasalarda sert hareketler gözleniyor. Dünkü %5 ‘lik düşüşün ardından bu sabah artıda

seyreden Japonya hisse senedi piyasaları tekrar %2 civarında eksiye dönmüş durumda. Trump’ın ABD Hazine bakanı ve FED’e güvendiğini

açıklamasının ABD vadelilerindeki gerilemeyi durdurmadığı görülüyor. Yurtiçi ve yurtdışında önemli bir haber akışı olmadığı günde BIST’de

yatay hacimsiz bir açılış bekliyoruz.  Günün geri kalanında gözler yurtdışı endekslerde olacak. 

 

Dün asgari ücret tespit komisyonu 2019 yılına ait asgari ücret miktarını nette 2020 lira olarak açıkladı. Böylece, yaklaşık 7 milyon çalışanı

ilgilendiren asgari ücret önceki yıla göre %26,05 artmış oldu. Geçmiş yıl örneklerine (bazı istisna yıllar hariç) bakıldığında asgari ücrete

genelde büyüme + enflasyon kadar zam yapıldığı görülüyor. Dolayısıyla %26,5’lik zammın beklentilerin sınırlı oranda üzerinde olduğunu

düşünüyoruz. Ücret artışının büyümedeki yavaşlamayı da dikkate alarak, 2019 enflasyonu üzerindeki etkisini %1 civarında olacağını tahmin

etmekteyiz. Konut ve küçük işletmeler için dün akşam açıklanan %10’luk doğal gaz ve elektrik fiyatlarındaki indirimin, enflasyon üzerinde %0.4

puanlık aşağı yönlü etki yapmasını tahmin ediyoruz. 
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Haberler & Makro Ekonomi
Asgari Ücret Gelecek Yıl 2020 Lira Olacak 

Dün asgari ücret tespit komisyonu 2019 yılına ait asgari ücret miktarını nette 2020 lira olarak açıkladı. Böylece, yaklaşık 7 milyon çalışanı

ilgilendiren asgari ücret önceki yıla göre %26,05 artmış oldu. Geçmiş yıl örneklerine (bazı istisna yıllar hariç) bakıldığında asgari ücrete

genelde büyüme + enflasyon kadar zam yapıldığı görülüyor. Dolayısıyla %26,5’lik zammın beklentilerin sınırlı oranda üzerinde olduğunu

düşünüyoruz.

 

Ek olarak dün Cumhurbaşkanı Erdoğan 2018 yılında dokuz ay olarak uygulanan asgari ücret desteğinin gelecek yıl 12 ay boyunca

uygulanacağını belirtti. Asgari ücret için işverene verilen %5’lik prim desteğinin yaklaşık 7 milyon çalışan için maliyeti 10,7 milyar TL civarında

olacak. Reuters haber ajansının yetkililere dayandırdığı habere göre teşviklerin bir kısmı İşsizlik Sigorta Fonundan karşılanacak ve zammın

enflasyon üzerindeki etkisi 1,5-2,0 puana yaklaşacak. Yapılan zammın maliyet kanalından tüketici enflasyonu üzerinde baskı yapmasını

bekliyoruz. Ancak tüketici enflasyonu üzerindeki nihai etki iç talebin seyrine bağlı olarak şirketlerin maliyet artışlarını ne kadar yansıtacaklarına

bağlı olacak. Büyümedeki yavaşlamayı da dikkate alarak enflasyon üzerindeki ilave etkiyi 1 puan olarak hesaplıyoruz. 

 

Doğalgaz ve Elektriğe İndirim 

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün konutlarda, küçük orta ölçekli işletmelerde ve ticarethanelerde doğalgaz ve elektrik fiyatlarında gelecek yıl %10

indirime gidileceğini açıkladı. Doğalgaz ve elektriğin tüketici enflasyonu sepetindeki toplam ağırlığı %4’e yakın, dolayısıyla yapılacak indirimin

manşet enflasyonu 2019’da yaklaşık 0,4 puan aşağı çekmesini bekliyoruz. 

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

Kapanış 90,830 2,765 65.07 950 240 20.93 7.06 5.3130 6.0527 5.675 2018 6.71%

1 Gün Δ -0.8% -31.5% 0.1 bps -0.3% -1% 6 bps 0.0 bps 0.2% 0.2% 0.1% 2019 6.39%

1AylıkΔ -2.3% -51.3% 2.0 bps -2% -2% 6 bps -54 bps 0% 0.2% 0.6% 2020 5.33%

En İyi 5 (%) TTRAK 2% ANACM 2% AEFES 2% HEKTS 1% NTHOL 1%

En Kötü 5 (%) ISFIN -10% DGKLB -5% GOLTS -4% FLAP -4% ICBCT -3%

 Hacmi En Yüksek 5 (TRY mn) THYAO 289 GARAN 244 HALKB 239 ASELS 153 KRDMD 111

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

Ereğli Demir Çelik            

Kapanış (TL) : 7.32 -  Hedef Fiyat (TL) : 11.18 - Piyasa Deg.(TL) : 25620 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 28.22 ↔
EREGL TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 52.74 Analist: akumbaraci@isyatirim.com.tr 

Elektrik ve Hava Gazı Vergisi Anayasa Mahkemesi Kararı 

Ereğli Demir Çelik’in bağlı ortaklığı İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. (İsdemir) tarafından İsdemir tesislerinde üretilen ve yine İsdemir sınai

üretimi için kullanılan elektrik ve kok gazı tüketim miktarı üzerinden belediye tarafından alınan elektrik ve havagazı tüketim vergisinin

tahakkuktan terkini ve ödenen vergilerin iadesi talebi ile 2012 yılından itibaren her ay açılan davalar, ilk derece mahkemesinde ve

Danıştay'da İsdemir aleyhine sonuçlanmıştı. Bunun üzerine İsdemir 2015 yılında Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkını

kullanmıştır. Dün Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesi Genel Kurul Kararı ile İsdemir'in mülkiyet hakkının ihlal edildiğine ve

mülkiyet hakkı ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için ilgili davalarda yeniden yargılama yapılmasına karar verildiği duyuruldu.

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

26/12/2018

Yurtiçi Ajanda
Aralık Reel Sektör Güven Endeksi - Saat:14:30

Yurtdışı Ajanda Tahm. Önc.

BRZ:FGV IPC-S Tüketici Fiyat Endeksi   Saat:13:00 -- --

ABD:MBA Mortgage Başvuruları    Saat:15:00 -- --

ABD:Richmond Fed İmalat Endeksi   Saat:18:00 -- --
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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

