
X

Piyasalarda Bugün
Piyasalar                                                                                                                                      17/01/2019
Tamam mı, devam mı?

Küresel piyasalardaki temkinli iyimserlik devam ediyor. Brexit anlaşmasının reddedilmesi ve Avrupa’daki sert yavaşlama sinyalleri hisse senedi

piyasalarındaki yükselişi durduramadı. Fed’in faiz artırım döngüsünün sonuna gelindiği ve ECB’nin genişleyici para politikasını sürdüreceği

beklentileri küresel risk iştahını destekliyor.

Türkiye varlıkları geriden gelip atağa kalkarak dünya piyasalarını yakaladı. MSCI Türkiye endeksi Çarşamba günü %4,7 yükselerek sene

başından beri gelişmekte olan piyasalarla arasında oluşan farkı kapattı ve öne geçti. Banka hisseleri %7 artış ile Borsa İstanbul’un güçlü

yükselişinde başrolü oynadı.

ABD vadelilerindeki gerilemeye paralel Borsa İstanbul’da hafif aşağı yönlü bir açılış öngörüyoruz. Hafta başından beri yaşanan sert yükseliş

sonrasında yaşanabilecek olası bir kar satışında Borsa İstanbul için ilk destek olarak 93,800 öne çıkıyor. Küresel risk iştahının güçlenmesi ve

Türk lirasının değer kazanmaya devam etmesi durumunda Borsa İstanbul’da 98,700’e kadar süren bir yükseliş görülebilir.
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Haberler & Makro Ekonomi
Merkez Sıkı Durmaya Devam Ediyor  

Merkez Bankası dünkü toplantıda beklendiği gibi politika faizinde bir değişikliğe gitmedi. Metindeki sıkılaşma sözünün sıkılık sözüyle

değiştirilmesi para politikasında ilave sıkılaştırmanın olmayacağı (enflasyon görünümünde kayda değer bir bozulma veya TL’de sert bir değer

kaybı olmadığı takdirde) ancak mevcut sıkı koşulların bir süre daha devam edeceği anlamına geliyor. Yani politika faizi arttırılmayacak ancak

bir süre daha faiz bu seviyede tutulacak. 

Enflasyonda kalıcı düzeltmenin yılın ikinci yarısında başlayacağı varsayımı ile faiz indirim sürecinin Haziran toplantısı ile başlayacağı

yönündeki görüşümüzü koruyoruz. Ancak ilk çeyrekte iktisadi faaliyetteki seyre ve enflasyondaki düşüşün hızına bağlı olarak indirimin Nisan

toplantısına alınma ihtimalini de not etmekte fayda var.    

 

http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20190116153226984_1.pdf

 

 

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

Kapanış 95,411 9,466 64.95 1009 252 18.22 7.14 5.4134 6.1716 5.7196 2018 7.13%

1 Gün Δ 2.4% 33.2% -0.3 bps 0.4% 5% 23 bps -10.2 bps -0.7% -1.1% 2.0% 2019 6.63%

1AylıkΔ 5.4% 71.3% 1.3 bps 4% 8% -322 bps -17 bps 1% -1.1% 0.7% 2020 5.49%

En İyi 5 (%) FLAP 15% AKBNK 9% ISCTR 8% SAHOL 7% GARAN 7%

En Kötü 5 (%) CLEBI -4% ODAS -3% DGKLB -2% MAVI -2% KOZAL -2%

 Hacmi En Yüksek 5 (TRY mn) THYAO 1406 GARAN 1392 AKBNK 634 VAKBN 590 HALKB 494

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

Zorlu Enerji

Kapanış (TL) : 1.27 -  Hedef Fiyat (TL) : n.a - Piyasa Deg.(TL) : 2540 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 4.31 ↔
ZOREN TI Equity- Öneri :GÖZDEN GEÇİRİLİYOR Get.Pot.%: n.a Analist: akumbaraci@isyatirim.com.tr 

 3 şirket Zorlu Enerji'nin gaz dağıtım varlıkları ile ilgileniyor

Bloomberg’de çıkan habere göre Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’nin gaz dağıtım varlıkları ile ilgilenen şirketler arasında Mitsui & Co.,

Palmet Enerji A.Ş. ve Enerya Enerji A.Ş. yer alıyor. Şirket bu varlıklarını sattıktan sonra doğalgaz dağıtım işinden çıkmış olacak. Nötr.

Enka İnşaat

Kapanış (TL) : 4.49 -  Hedef Fiyat (TL) : 5.97 - Piyasa Deg.(TL) : 22450 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.56 ↑
ENKAI TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 33.03 Analist: eakalan@isyatirim.com.tr 

Enka İnşaat yeniden hisse geri alım programı açıkladı

Enka İnşaat azınlık hissedarların menfaatlerinin korunması amacıyla yeni bir hisse geri alım programı açıkladı. Buna göre en fazla 10 mn

hisseye kadar geri alım yapılmasına ve geri alımlar için ayrılacak fonun en fazla 75 mn TL olarak belirlenmesine karar verildi. Alımların üst

bandı toplam hisse sayısının %0.2’sine, halka açıklık oranının %1.7’ine ve 30 günlük ortalama işlem hacminin 6.8 katına denk gelmektedir.

Tutar küçük olsa da hisse geri alım programı yönetimin hisseye olan güvenini göstermesi ve alımlarının hisse fiyatını destekleyecek olması

nedeni ile olumlu karşılıyoruz.

TSKB                          

Kapanış (TL) : 0.75 -  Hedef Fiyat (TL) : 1.05 - Piyasa Deg.(TL) : 2100 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 5.24 ↔
TSKB TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 40 Analist: bsengonul@isyatirim.com.tr 

TSKB 2019 yılı finansal beklentilerini paylaştı. Buna göre;

TSKB 2019 yılı finansal beklentilerini paylaştı. Buna göre;

• Kurdan Arındırılmış Kredi Büyümesi ~%5 (İş Yatırım: %0.9)

• Ücret & Komisyon Artışı >%35

• Faaliyet Giderleri Artışı < %25

• Net Faiz Marjı (düzeltilmiş) %3,5-3,8 (İş Yatırım: %3.89)

• Özkaynak Karlılığı %14-15 (İş Yatırım: %15.5)

• Sermaye Yeterlilik Oranı >%15

• Takipteki Krediler Oranı <%4 (İş Yatırım: %3.6)

• Net Kredi Riski Maliyeti ~100 bps (İş Yatırım: 70bps)

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

17/01/2019

Yurtdışı Ajanda Tahm. Önc.

ABD:Toplam Net Yabanci Alimlari   Saat:00:00 -- $42,0b

ABD:Net Uzun Vadeli Yabanci Alimlari   Saat:00:00 -- $31,3b

İNG:RICS Konut Fiyatları Dengesi % Saat:03:01 -- -0.11

AVR:Insaat Uretimi (Aylik) % Saat:13:00 -- -0.016

AVR:Insaat Uretimi (Yillik) % Saat:13:00 -- 0.018

AVR:TÜFE Çekirdek (Yıllık)   Saat:13:00 -- --

AVR:TÜFE (Aylık) % Saat:13:00 -- -0.002

AVR:TÜFE (Yıllık) % Saat:13:00 -- 0.019

ABD:Konut Başlangıçları  (Aylık) % Saat:16:30 -- 0.032

ABD:Bina İzinleri (Aylık) % Saat:16:30 -- 0.05

ABD:İnşaat İzinleri   Saat:16:30 -- 1328k

ABD:Konut Başlangıçları   Saat:16:30 -- 1256k

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

ABD:Philadelphia Fed. Is Dunyasi Gorunumu   Saat:16:30 -- 9.4

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

ABD:Bloomberg Ekonomik Beklentiler   Saat:17:45 -- 50
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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

