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Piyasalarda Bugün
Piyasalar                                                                                                                                      27/12/2018

ABD Endekslerinde ve petrolde sert yukarı tepki…           

 

Pazartesi günü önceki zirvesine göre %19.8 aşağıda kapanış yapan ve ayı piyasasının eşiğine gelen S&P 500 endeksi, dün noel tatilinin

ardından ilk iş gününü yaklaşık %5 yükseliş ile kapattı.  Petrol fiyatlarında ise tepki %10’a yakın gerçekleşti. Her iki piyasada da tepkilerin sert

olmasını  kısa pozisyonların stop loss seviyelerinin tetiklenmesi ile kapatılmasının etkili olduğunu düşünüyoruz. Hareketi henüz bir trend

değişikliğinden ziyade tepki olarak görmekte fayda var. Dün akşam yükselen dolar endeksi de bu sabah itibar ile bir miktar aşağıda 96.9

seviyesinde. (TL ise düne göre hafif primli 5.28 seviyesinde güne başladı). 

 

Bugün BIST ‘de de yurtdışı piyasalardaki toparlanmayı takiben açılışta %1’e yakın bir yükseliş bekleyebiliriz. Petroldeki hızlı yükseliş havacılık

sektörü hisselerini olmuşuz ayrıştırırken, Tüpraş’ı olumlu etkileyebilir. Bugün Savunma Sanayi İcraa Komitesi Patriot füzeleri alımını görüşmek

için toplanacak. Şirket haberlerinde ise Çimento fiyatlarında yılbaşından itibaren yapılacak %40’a kadar yapılacak zam, T.İş Bankası’nın

yurtdışında 5 milyar dolara kadar borçlanma aracı ihracı için yönetime yetki vermesi,  Akbank’ın  446 milyon TL’lik takipteki alacak satış haberi

 ve yeni düzenleme ile BES’te zorunlu katılım sürecinin Maliye Bakanlığı kararı ile beş yıla kadar uzatılabilecek olması . 
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Haberler & Makro Ekonomi
Aralık Reel Sektör Güven Endeksi 

Aralık’ta reel sektör güven endeksi (mevsimsellikten arındırılmış) 97,7’ye yükseldi (Kasım: 96,8). Alt detaylarda ihracat sipariş miktarı (gelecek

3 ay), üretim hacmi (gelecek 3 ay) ve toplam sipariş miktarı endeksi yukarı taşıyan kalemler oldu. Öte yandan, genel gidişat, toplam istihdam

(gelecek 3 ay) endeksi aşağı çekti. Ek olarak özel sektör yatırımlarına yönelik ipucu veren sabit sermaye yatırım harcaması kaleminde düşüş

görüldü (aylık bazda 1 puan). Son olarak Aralık’ta mevsimsellikten arındırılmış kapasite kullanım oranı önceki aya kıyasla 0,3 puan artarak

74,0’e geldi. 

 

Aralık’ta reel sektör güveni ihracat ağırlıklı sektörlerdeki iyileşme beklentisi ile toparlandı. Öte yandan genel gidişat, istihdam ve sabit sermaye

yatırım harcamasında düşüş var. Bu durum özel sektör yatırımlarında zayıf görünümün son çeyrekte devam edeceğine işaret ediyor. Son

çeyrekte büyümede daralma öngörümüzü koruyoruz.         

 

 

Çimento fiyatlarına yılbaşında %40 zam 

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre çimento fiyatlarına 1 Ocak’tan sonra geçerli olacak %40’a varan zam uygulanacak. Zam haberi

enerji maliyetlerindeki artış nedeniyle baskı altında kalan çimento sektörü için pozitif olacaktır. Çimento üreticileri fiyatlarda % 40 artış

yapabilirse, mevcut maliyet enflasyonunu büyük ölçüde önüne geçecektir.

Cement prices will be increased by %40 in January 2019

According to Hurriyet Daily, cement producers will increase cement prices by up to %40 in January 2019. Positive for the cement sector that

have been suffering from electricity price hikes and higher petcok prices. If cement makers manage to make %40 increase in prices, it is likely

to commpansate the current cost inflation.

 

Bireysel emeklilikten cayma hakkını kullananlar 3 yıl içinde sisteme geri alınacak

Resmi gazetede yayınlanan Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) otomatik katılımla ilgili değişikliklere göre, emeklilikten cayma hakkını

kullananlar 3 yıl içinde sisteme otomatik olarak geri alınacak. Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığı otomatik katılım süresini 5 yıla kadar

uzatabilecek. Emeklilik şirketleri için olumlu.

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

Kapanış 91,002 2,386 65.05 950 240 20.93 7.12 5.2927 6.0294 5.6369 2018 6.70%

1 Gün Δ 0.2% -13.7% 0.0 bps 0.0% 0% 6 bps 5.4 bps -0.4% -0.4% 0.7% 2019 6.40%

1AylıkΔ -3.2% -70.5% 1.9 bps -3% -4% 64 bps -50 bps 1% -0.4% 1.0% 2020 5.35%

En İyi 5 (%) FLAP 17% CEMAS 6% KOZAA 4% ISFIN 3% IHLAS 3%

En Kötü 5 (%) IEYHO -6% GUBRF -3% GSDHO -2% CEMTS -2% AEFES -2%

 Hacmi En Yüksek 5 (TRY mn) THYAO 233 ASELS 140 GARAN 137 HALKB 119 KRDMD 104

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

Akbank

Kapanış (TL) : 6.8 -  Hedef Fiyat (TL) : 8.8 - Piyasa Deg.(TL) : 27200 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 51.95 ↔
AKBNK TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 29.41 Analist: bsengonul@isyatirim.com.tr 

Akbank takipteki kredi alacakları portföyünü sattı

Akbank, takipteki kredi alacakları portföyünün 446 milyon TL anapara bakiyesi tutarındaki kısmı, toplam 19.4 milyon TL bedel karşılığında 3

firmaya sattı.

İş Bankası (C)                

Kapanış (TL) : 4.51 -  Hedef Fiyat (TL) : n.a - Piyasa Deg.(TL) : 20295 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 31.34

ISCTR TI Equity- Öneri :ÖNERİMİZ YOK Get.Pot.%: n.a Analist: bsengonul@isyatirim.com.tr 

İş Bankası yurtdışında 5 milyara kadar borçlanma aracı ihracı için yetki verdi

İş Bankası, yurt dışında ihraç edilmek üzere, toplamda 5 milyar veya muadili tutara kadar, yurt dışında tahvil, bono veya benzeri türden

borçlanma aracı ihracı için genel müdürlüğe yetki verdi.

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

27/12/2018

Yurtdışı Ajanda Tahm. Önc.

JPN:Konut Başlangıçları (Yıllık)   Saat:08:00 -- --

JPN:Yıllık Konut Başlangıçları   Saat:08:00 -- --

JPN:İnşaat Siparişleri (Yıllık)   Saat:08:00 -- --

BRZ:Toplam Geri Ödenmemiş Krediler   Saat:15:30 -- --

ABD:Haftalık İşsizlik Başvuruları    Saat:16:30 -- --

ABD:Devam Eden Başvurular    Saat:16:30 -- --

ABD:Bloomberg Tüketici Konfor Endeksi   Saat:17:45 -- --

ABD:Yeni Konut Satışları  MoM   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

