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Piyasalarda Bugün
Piyasalar                                                                                                                                      04/01/2019
Kan kaybı devam ediyor…

Yeni yıl, eskiyi aratıyor. Küresel yavaşlama endişesi ile Aralık ayında borsaları vuran satış baskısı Ocak ayında daha da şiddetlendi. Gazete

manşetlerinde satışa gerekçe olarak Apple’ın 2019 hedefini aşağı çekmesi ile gösteriliyor. Bizce sorun Apple’n yalnız olmamasında. Yılın

dördüncü çeyreğinde görünüm açıklayan ABD şirketlerinin %46’sı tahminlerini aşağı revize etti.

Türkiye varlıkları, küresel risk iştahındaki bozulmadan olumsuz etkilenen yatırım araçları arasında başı çekiyor. Yeni yılda hisse senedi ve

dövizde en kötü performans gösteren gelişmekte olan piyasa olarak öne çıkıyoruz. Beklentiden düşük gelen enflasyona (iyi haber) rağmen

piyasaların kötü tepki vermesi bizi rahatsız ediyor.

ABD vadelilerine paralel Borsa İstanbul’da hafif yukarı yönlü bir açılış öngörüyoruz. Yurtdışında ABD tarım dışı istihdam verisi ve Powell’ın

konuşması, yurtiçinde dış ticaret öncü gösterge verisi günün önemli gelişmeleri olarak öne çıkıyor. 
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Haberler & Makro Ekonomi
Hazine Dolar ve Avro Cinsi Tahvil İhracına Devam Edecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı dün yaptığı açıklamayla yatırımcılardan gelen talep üzerine bireysellere ve tüzel yatırımcılara (bankalar, finansal

kuruluşlar hariç) dolar ve avro cinsi devlet tahvil ihracına devam edileceğini duyurdu. Senetlerin ihraç edilmesi için 7 Ocak-1 Şubat arasında 4

hafta boyunca birer haftalık etaplar halinde talep toplanacak. Önceki ihraçta olduğu gibi her iki tahvil de 1 yıl vadeli 6 aylık kupon ödemeli

olacak. Dolar cinsi tahvilin yıllık getirisi %4,0, avro cinsi tahvilin getirisi ise %2,5 olacak. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dün katıldığı

bir programda döviz tahvil ihracında 1,1 milyar TL hacim oluştuğunu açıkladı.     

Enflasyonda düşüş devam ediyor

Aralık’ta tüketici fiyatları %-0,4 ile %-0,5’lik beklentimizin ile %-0,2’lik piyasa öngörüsünün arasında bir düşüş kaydetti. Böylece enflasyon

geçtiğimiz yılı %20,3 ile Merkez Bankası’nın son enflasyon raporunda öngördüğü %23,5 seviyesinin ve Yeni Ekonomi Programındaki %20,8’lik

gerçekleşme tahmininin alında kapattı. Her ne kadar enflasyon beklentilerin görece altında olsa da %5’lik hedefin oldukça üzerinde

olduğumuzu ve resmi hedefin son sekiz yıldır aşıldığını belirtmek gerek. 

 

Vergi teşviklerinin ve Topyekün Mücadele Programın ilk çeyrek sonuna kadar uzatılmasının etkisiyle yıllık enflasyonun ilk çeyrekte %19-%20

bandında (iç talebin seyrine bağlı olarak %18 ihtimali var) seyretmesini bekliyoruz. Üretici fiyatları kaynaklı baskıyı dikkate alarak enflasyonun

ilk yarıda görece yüksek seyretmesini, iktisadi faaliyetteki yavaşlamanın yansıması ve baz etkisi nedeniyle yılın ikinci yarısında düşüşe

geçmesini ve yılı %16 seviyesinde kapatmasını bekliyoruz. Para politikasında ilk faiz indiriminin 2019’un ikinci yarısında başlamasını

bekliyoruz ancak Enflasyonun seyrine ve iç talepteki daralmanın şiddetine bağlı olarak faiz indirimleri ilk yarıya taşınabilir.

 http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20190103120857507_1.pdf

 

 

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

Kapanış 87,399 5,646 65.26 950 222 19.71 7.18 5.4686 6.2169 5.8381 2018 6.49%

1 Gün Δ -1.7% 20.8% 0.1 bps -0.6% -4% -16 bps 4.6 bps 2.4% 1.6% -1.1% 2019 6.22%

1AylıkΔ -8.0% -28.4% 2.0 bps -7% -11% -35 bps -25 bps 5% 1.6% 0.0% 2020 5.19%

En İyi 5 (%) FLAP 5% SODA 4% KOZAL 3% BIMAS 2% IPEKE 2%

En Kötü 5 (%) VERUS -8% TTKOM -6% IHLAS -6% MPARK -6% ISGYO -6%

 Hacmi En Yüksek 5 (TRY mn) THYAO 975 GARAN 607 ASELS 274 HALKB 244 AKBNK 202

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



x

Sirket Haberleri

Emlak Konut GYO

Kapanış (TL) : 1.41 -  Hedef Fiyat (TL) : 1.98 - Piyasa Deg.(TL) : 5358 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 9.7 ↓
EKGYO TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 40.3 Analist: eakalan@isyatirim.com.tr 

Emlak Konut bir proje daha iptal etti.

Emlak Konut GYO portföyünde bulunan Ankara Çankaya Oran Gelir Paylaşımı Projesini yapı ruhsatı alınmadan tasfiye ettiğini açıkladı.

1.2x ihale çarpanı ile Emlak Konut’un payına düşen gelir 46,8 milyon TL olarak kararlaştırılmıştı. Rakamın küçük olmasına rağmen,

piyasanın bir projenin daha iptal edilmesine hafif negatif bir tapki vereceğini düşünüyoruz. Hatırlanacağı üzere, Emlak Konut yakın zamanda

1.6x ihale çarpanı ile 302 mn TL gelir beklentisi olan Antalya Muratpaşa ihalesini iptal etmişti.

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

04/01/2019

Yurtdışı Ajanda Tahm. Önc.

İNG:BRC Mağaza Fiyat Endeksi (Yıllık) % Saat:03:01 -- 0.001

İNG:Nationwide Konut Fiyatları (Aylık) % Saat:10:00 0.001 0.003

İNG:Nationwide Konut Fiyatları (NSA) (Yıllık) % Saat:10:00 0.015 0.019

BRZ:FIPE Tüketici Fiyat Endeksi - Aylık % Saat:10:00 -- 0.0015

BRZ:FIPE Tüketici Fiyat Endeksi - Haftalık % Saat:10:00 -- 0.0005

FRN:TÜFE (AB Uyarlanmış)  (Aylık) % Saat:10:45 0.001 -0.002

FRN:TÜFE (AB Uyarlanmış)  (Yıllık) % Saat:10:45 0.02 0.022

ALM:İşsizlikteki Değişim (000's)   Saat:11:55 -13k -16k

İNG:Net Tüketici Kredileri   Saat:12:30 1,0b 0,9b

İNG:Konut Teminatlı Net Borçlanma   Saat:12:30 4,0b 4,1b

İNG:Mortgage Onayları   Saat:12:30 66,0k 67,1k

İNG:Rezerv Degisimi   Saat:12:30 -- $534m

AVR:Üretici Fiyatları Endeksi (Aylık) % Saat:13:00 -0.002 0.008

AVR:Üretici Fiyatları Endeksi (Yıllık) % Saat:13:00 0.042 0.049

AVR:TÜFE Çekirdek (Yıllık) % Saat:13:00 0.01 0.01

AVR:TÜFE Tahmini  (Yıllık) % Saat:13:00 0.018 0.02

ABD:Tarımdışı İstihdam Değişimi    Saat:16:30 180k 155k

ABD:Özel İstihdam Değişimi   Saat:16:30 185k 161k

ABD:İmalat Sektörü İstihdam Değişimi   Saat:16:30 23k 27k

ABD:İşsizlik Oranı % Saat:16:30 0.037 0.037

ABD:Ortalama Saatlik Ücretler  MoM % Saat:16:30 0.003 0.002

ABD:Ortalama Saatlik Ücretler  YoY % Saat:16:30 0.03 0.031

ABD:Ortalama Haftalık Çalışma Saatleri   Saat:16:30 34.5 34.4

ABD:İşgücüne Katılım Oranı % Saat:16:30 -- 0.629

ABD:Eksik İstihdam Oranı % Saat:16:30 -- 0.076
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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

