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Piyasalarda Bugün
Piyasalar                                                                                                                                      31/12/2018

Trump - Xi JinPing görüşmesi ve Bakan Albayrak'ın toplantısı

 

Hafta sonunda ABD Başkanı Trump’ın Çin lideri ile yaptığı konuşma ardından görüşmelerde ilerleme kaydedildiği yönünde açıklamaları birçok

piyasanın kapalı olduğu  ve veya kısa süreli işlem gördüğü yılın son gününde bu konu ile ilgili 2019’a dair bir miktar umut vermiş gözüküyor.

Asya’da açık olan piyasalar yukarıda işlem görürken S&P vadelileri %0.7’ye yakın primli işlem görüyor. Öte yandan, Çin’de Aralık ayında

50’nin altında (49.4) olarak açıklanan imalat sanayi PMI verileri büyüme endişelerini arttırıyor. Yurtiçinde ise Ekonomi Bakanı Albayrak’ın

ekonomistler ile gerçekleştirdiği toplantıya dair notlar gündemin üst sırasında. Bakan’ın açıklamaları arasında 2018 yılının son çeyreğinde

büyümenin hafif eksi olabileceği (hatta teşviklerin etkisi ile pozitif olabileceği) , 2019 yılında bütçe disiplininden vazgeçilmeden reel sektöre

sürpriz desteklerin devam edeceği, Hazine’nin faiz yükünün azalacağı, 4-4.5 sene süreyle seçim olmayacağı,  bankaların toplam 20 milyar

dolarlık krediyi yeniden yapılandırdığı, ve 2019 yılında küresel iklimin zor geçeceği var. 

 

Bugün BIST’de yurtdışı piyasaları takiben hafif yukarı yönlü bir açılış görebiliriz. Bu sabah itibarı ile TL dolara karşı 5.29 seviyesinde% 0.45

 kayıpla işlem görüyor. Yurtiçinde Kasım ayı dış ticaret verileri açıklanacak (ay başında manşet rakamlar açıklandığı için sürpriz olması

beklenmiyor). 
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Haberler & Makro Ekonomi
Resmi olmayan rakamlara göre 2018 otomotiv pazarı %35 daralma ile 620 adet seviyelrinde gerçeleşti

Hürriyet gazetinde yer alan resmi olmayan verilere göre, otomotiv hafif araç satışları Aralık ayında bir önckei yılın aynı dönemindeki 136 bin

adete kıyasla bu yıl 70-75 bin adet seviyelerinde gerçekleşerek, 2018 yılı kümülatif rakamı yıllık %35 daralma ile 620 bin adete seviyelerinde

taşıdı. Kasım ve Aralık ayında uygulanan vergi teşvikleri otomotiv talebinde daralmayı sınırladı. Zira teşvikler olmasaydı 2018 yılında otomotiv

talebindeki daralmanın %42-43 olması beklenmekteydi. Sektör 2019 yılında da vergi teşviklerinin devamını bekliyor. Vergi teşvikleri olmazsa

toplam otomotiv pazarının 2019 yılında 400 bib adet seviyelerinde olmasını bekliyoruz.

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

Kapanış 90,435 3,715 65.06 963 240 19.74 7.04 5.2704 6.0388 5.66395 2018 6.65%

1 Gün Δ -0.6% -13.0% 0.0 bps 1.1% 0% -9 bps -7.4 bps -0.5% 0.1% 0.1% 2019 6.37%

1AylıkΔ -3.9% -46.7% 2.1 bps -3% -3% -54 bps -60 bps 0% 0.1% -1.1% 2020 5.32%

En İyi 5 (%) SISE 4% IEYHO 3% CEMAS 3% TSKB 3% TOASO 2%

En Kötü 5 (%) IHLGM -15% FLAP -11% TKFEN -6% KOZAA -3% SOKM -3%

 Hacmi En Yüksek 5 (TRY mn) GARAN 588 THYAO 412 HALKB 168 KOZAA 168 ASELS 143

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

Garanti Bankası takip portföylerinde izlediği TL 337.2mn’luk bireysel kredi portföyünü TL 17.55mn’a sattı

Garanti Bankası takip portföylerinde izlediği TL 337.2mn’luk bireysel kredi portföyünü TL 17.55mn’a sattı. Bankanın tahsilat oranı %5’e

karşılık geliyor ki geçen sene bu işlemlerin ortalamaları %10 civarındaydı. Son dönemde gerçekleşen işlemlere yakın bir tahsilat oranıyla

duyurulan bu işlem de sektörde tahsilat imkanlarının daha da zorlaştığını gösteriyor.

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

31/12/2018

Yurtiçi Ajanda
Kasım Dış Ticaret Dengesi - Saat:10.00

Yurtdışı Ajanda Tahm. Önc.

ABD:Dallas FED Imalat Aktivitesi   Saat:18:30 -- 17.6
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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

