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Piyasalarda Bugün
Piyasalar                                                                                                                                      07/01/2019
Hoş geldin 2016…

2019’a girerken dünya ekonomisinin görünümü giderek 2016 yılını andırmaya başladı. Çin’in yavaşlaması, petrol fiyatlarındaki düşüş, Fed’in

faiz artırımlarını durduracağı sinyali vermesi, Çin’in genişleyici para politikası adımları atması 2016 tadında bir 2019’a işaret ediyor.

2016 yılında piyasalar Şubat ayında gördüğü dipten sonra kademeli olarak toparlanmış. Yavaşlama endişelerinin azalması ve güvercin Fed

sayesinde ABD borsaları ve gelişmekte olan ülke hisseleri yılı %10 yükselişle kapatmıştı.

Fed faizinin %0,5 olduğu 2016 yılı ile %2,5 olduğu 2019 yılının aynı olmasını beklemiyoruz. Ama Cuma günü açıklanan güçlü ABD tarım dışı

istihdamına rağmen Powell’ın verdiği güvercin mesajlar, Çin’in rezerv karşılık oranlarını indirmesi, ABD ve Çin arasında dış ticaret

görüşmelerinin yeniden başlaması piyasalardaki yükselişin kısa vadede devam edeceğine işaret ediyor.

ABD ve Asya borsalarındaki yükselişe paralel Borsa İstanbul’da %0,5-%1,0 bandında bir yükseliş bekliyoruz. Vergi düzenlemesi nedeniyle

artan sigara fiyatlarının Bizim Toptan’ı olumlu  etkilemesini bekliyoruz.

Petrol ve demir çelik fiyatlarındaki artışın Tüpraş, Erdemir, Kardemir gibi emtia bazlı şirketleri desteklemesini, THY’yi baskılamasını bekliyoruz.

Salı günü Akbank’ın, Çarşamba günü Garanti ve İş Bankası’nın 2019 yılı aktif kalitesi konusunda verecekleri sinyaller banka hisselerinde

hareket yaratabilir. 
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Haberler & Makro Ekonomi
Sigarada Vergi Düzenlemesi 

Haftasonu Resmi Gazete yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile sigaradan alınan ÖTV oranı %63’ten %67’ye yükseltildi. Öte yandan asgari

maktu vergi tutarı sıfırlanırken maktu vergi oranı 0,42 lira olarak korundu. Bu değişiklikle birlikte 10 liraya satılan bir sigarada vergi oranı

%86,45 oldu (eski oran: %82,45). Yeni vergi artış oranı ile birlikte üreticilerin 10 liralık sigaradan aynı karı elde etmesi için nihai fiyatları

yaklaşık %25 arttırması gerekiyor. Ancak üreticilerin vergi ayarlaması sonrası nihai artışı ne kadar yapacakları henüz belli değil. Sigaranın

enflasyon sepetindeki ağırlığının yaklaşık %5 olduğu hesaba katılırsa vergi kaynaklı artış tam olarak yansıtılırsa enflasyon 1,2puan artacak. 

 

Üreticilerin zammı yansıtması durumunda hem Bizim Toptan'ın satış büyümesinin olumlu etkilenecek olması (satışların %27'si tütün

gelirlerinden oluşuyor) hem de stok karı oluşacak olması nedeni ile olası zamların Bizim Toptan için potansiyel olumlu olacağını düşünüyoruz.

 

Dış Ticarette İthalat Kaynaklı DÜzeltme Devam Ediyor 

Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan Aralık ayı öncü dış ticaret verisine göre ihracat yıllık bazda %0,4 artarak 13,9 milyar dolara yükselirken

ithalat yıllık %28,2 düşüşle 16,6 milyar dolara geriledi. Böylece dış ticaret açığı %71,1 daralma ile 2,7 milyar dolar oldu. Geçtiğimiz yılın

toplamında ise ihracat 2017 yılına göre %7,1 artışla 168,1 milyar dolara ulaşırken ithalat yıllık %4,6 daralma ile 223,1 milyar dolar oldu. 

 

İhracat cephesinde en büyük katkı 2,1puan ile demir-çelikten gelirken otomotiv katkısı 0,5 puan ile sınırlı kaldı. İlk beş ana kalemin

kalanlarında ise yıllık bazda daralma var. Ülkelere göre ihracatta İtalya 0,5 puan ile artıda kalırken, Almanya ve İtalya katkısı eksiye döndü. Bu

yıl Avrupa ekonomisindeki ivme kaybı nedeniyle bu cepheden ihracata gelen katkıda azalma görebiliriz. 

 

İthalat tarafında enerji hariç tüm büyük kalemlerin manşeti aşağı çektiği görülüyor. Negatif katkıda önceki ay olduğu gibi otomotiv (-3,8 puan), 

elektrikli makine (-3,9 puan), demir-çelik (-1,8 puan) ve kazan-makine (-3,7puan) öne çıkıyor. Son olarak geniş ekonomik grupların

sınıflamasına göre ithalatta tüm alt gruplara yansıyan düşüş hızlanarak ediyor. Hammadde ithalatı manşeti 17,3 puan aşağı çekerken, tüketim

malları 4,7 puan, yatırım malları 5,9puan negatif katkı yaptı. 

 

Özetle dış ticaret açığı Aralıkta ayında da daralmaya devam etti. Hem ihracatta hem de ithalatta alt detaylar geçen yılın son çeyreğinde benzer

bir görünüm çizdi. Rakamlar Ağustos ayında başlayan dengelenmenin Aralık’ta da devam ettiğini gösteriyor. Aralık ayında gelen ilave bilgi ise

ihracattaki toparlanmanın hız kesmesi oldu. Yani devam eden dengelenmede iç talepteki yavaşlamanın etkisiyle daralan ithalat daha büyük rol

oynuyor. İthalat cephesindeki bu durum büyümede yatırım ve tüketim kaynaklı daralma görüşümüzü destekliyor. Son olarak veriler Aralık

ayında cari fazla verebileceğimize işaret ediyor. Bu durum kur üzerindeki baskının azalmasını açıklıyor.  

 

2018'de hafif araç pazarı %35 daraldı

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

Kapanış 88,831 5,221 65.26 965 232 19.71 7.11 5.4186 6.1798 5.7056 2018 6.59%

1 Gün Δ 1.6% -7.5% 0.0 bps 1.6% 4% 0 bps -6.8 bps -0.9% -0.6% 2.3% 2019 6.32%

1AylıkΔ -5.4% -32.3% 2.0 bps -5% -4% -53 bps -35 bps 3% -0.6% 0.6% 2020 5.28%

En İyi 5 (%) OTKAR 7% IHLAS 7% GARAN 6% AKBNK 6% VAKBN 5%

En Kötü 5 (%) IHLGM -3% TAVHL -2% NTHOL -2% ODAS -2% TSKB -1%

 Hacmi En Yüksek 5 (TRY mn) GARAN 886 THYAO 809 AKBNK 347 HALKB 259 ASELS 220

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



Haberler & Makro Ekonomi
ODD’nin açıkladığı verilere göre, Aralık ayında hafif araç pazarı beklentiler dahilinde yıllık bazda %43 daralarak 78 bin adete düştü. Aralık

ayında binek araç ve hafif ticari araç segmentlerinde yıllık bazdaki daralma sırasıyla %39 ve %54 olarak gerçekleşti. Aralık verileri 2018

yılında toplam hafif araç pazarını yıllık bazda %35 daralma ile 621 bin adete getirdi. 2019 yılında toplam hafif araç pazarının %33 düşüş ile

400 bin adete gerileyeceğini öngörüyoruz.

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

07/01/2019

Yurtdışı Ajanda Tahm. Önc.

ÇİN:Döviz Rezervleri   Saat: --

$3061,7

0b

JPN:Para Tabani (yillik) % Saat:02:50 -- 0.061

JPN:Araç Satışları (Yıllık) % Saat:08:00 -- 0.083

ALM:Fabrika Siparişleri (Aylık)  % Saat:10:00 -- 0.003

ALM:Fabrika Siparişleri (Yıllık) % Saat:10:00 -- -0.027

AVR:Sentix Yatırımcı Güven Endeksi   Saat:12:30 -- -0.3

AVR:Perakende Satışlar (Aylık) % Saat:13:00 -- 0.003

AVR:Perakende Satislar (Yillik) % Saat:13:00 -- 0.017

ABD:Fabrika Siparişleri % Saat:18:00 0.006 -0.021

ABD:Dayanıklı Mal Siparişleri  % Saat:18:00 -- 0.008

ABD:Taşıtlar Hariç Dayanıklı Mal Siparişleri  % Saat:18:00 -- -0.003

ABD:Savunma Harici Uçak ve Parçaları Dışındaki Sermaye 

Malları Siparişleri  % Saat:18:00 -- -0.006

ABD:Havayolu Dışındaki Sermaye Malları Sevkiyatı % 

Saat:18:00 -- -0.001
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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

