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Piyasalar                                                                                                                                      28/01/2019
Fırsat penceresi açık kalmaya devam ediyor…

Fed Başkanı Powell’ın faiz artırım döngüsünde aceleci olmayacakları mesajı ile başlayan alım dalgası devam ediyor. Dünya borsaları sene

başından beri %7 yükselerek Aralık ayındaki kayıplarının tamamına  yakınını geri aldı.

Dünya ekonomisinin üç ana motorundan, ABD, Avrupa ve Çin ekonomilerinden, gelen yavaşlama sinyallerine, küresel ticaret savaşlarının ve

jeopolitik risklerin yarattığı belirsizliklere rağmen  küresel  risk iştahı güçleniyor. 

Küresel risk iştahına duyarlı Türkiye varlıkları küresel fırsat penceresinden en çok yararlanan yatırım araçları arasında yer almakta. MSCI

Türkiye endeksi sene başından beri %12 getiriyle gelişmekte olan borsalara göre 6 puan daha fazla getiri sağladı.

Fırsat penceresi ne kadar açık kalacak bilmiyoruz. Tek bildiğimiz bu hafta yapılacak Fed toplantısı ve ABD – Çin görüşmeleri öncesinde

küresel piyasalarda iyimser hava devam ediyor. ABD ve Asya borsalarının seyri Borsa İstanbul'da %0,3 civarında yukarı yönlü bir açılış

bekleniyor.

Son dönemde yaşanan yükselişe rağmen Türkiye varlıklarının halen ucuz değerlemelere sahip olması ve küresel yatırımcıların endeks

ağırlığına göre  daha az pozisyon taşıması  Borsa İstanbul’u destekliyor. 
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Haberler & Makro Ekonomi
Hazine İkinci Eurobond İhracını Gerçekleştirdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Cuma günü 24 Ocak’ta gerçekleşen 6 yıl vadeli Eurobond ihracının sonuçlarını açıkladı. Söz konusu kıymetin

ihracı ile 1,25 milyar Avro borçlanıldı. İhraç miktarının 3 katı talep gelen ihalede tahvilin kupon oranı %4,625 oldu. Böylece 9 Ocakta

gerçekleşen 2 milyar dolarlık 10 yıllık Eurobond ihracı ile birlikte Hazine yıl başından bu yana uluslararası sermaye piyasalarından toplamda

3,4 milyar dolar finansman sağladı. Hazine Finansman Programına göre 2019 yılında uluslararası sermaye piyasalarından tahvil ihraçları

yoluyla 8 milyar ABD Doları tutarı karşılığında finansman sağlanması planlanıyor.  

 
Ocak Reel Sektör Güven Endeksi 

Ocak’ta mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi bir önceki aya kıyasla 2,3 puan gerileyerek 95,4 değerini aldı. Endeksin

geneline yayılan bir bozulma var. Detaylarda toplam sipariş miktarı, ihracat sipariş miktarı (gelecek 3 ay), genel gidişat kalemlerindeki düşüşler

öne çıkıyor. Öte yandan toplam istihdam (gelecek 3 ay) ve sabit sermaye yatırım harcamasında görülen toparlanma manşet endeksteki

düşüşü sınırlandırdı. Son olarak mevsimsellikten arındırılmış kapasite kullanım oranı Ocak’ta 74,3’e yükseldi (önceki ay: %74).  

 

Yılın ilk verisi reel sektör güveninde bozulmanın devam ettiğine işaret ediyor. Reel sektör güvenindeki düşüş hafta ortasında açıklanan tüketici

güvenine kıyasla daha fazla. Tüketici güvenindeki düşüşün daha sınırlı olmasında teşviklerin uzatılmasının ve TL’de görülen değer kazancının

etkisi var. Öte yandan reel sektörde görülen bozulmada toplam sipariş ve ihracat siparişindeki düşüş etkili. İhracat tarafındaki resimde Avrupa

ekonomisindeki yavaşlamanın etkili olduğunu düşünüyoruz. Önümüzdeki aylarda bu cepheyi yakından takip etmek gerekiyor. İhracat

cephesindeki yavaşlamanın devam etmesi büyümedeki toparlanmanın ve dengelenmenin seyri adına olumsuz bir haber. 

 

Tüketici ve reel sektör güvenini birlikte değerlendirildiğinde yılın ilk ayında büyümedeki ivme kaybının devam ettiği anlaşılıyor. İlk çeyrekte

büyümede daralma görüşümüzü koruyoruz. İktisadi faaliyetin seyri adına sıradaki önemli veri gelecek hafta açıklanacak PMI verisi olacak.   

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

Kapanış 101,801 8,215 66.16 1032 271 18.19 6.83 5.2736 5.9761 5.6409 2018 7.93%

1 Gün Δ 0.0% -15.0% 0.1 bps 1.3% -1% 9 bps 7.4 bps -0.2% -0.4% -0.5% 2019 7.42%

1AylıkΔ 12.1% 197.1% 1.1 bps 9% 13% -274 bps -23 bps -1% -0.4% 0.1% 2020 5.64%

En İyi 5 (%) MPARK 5% KOZAA 5% PARSN 5% MAVI 4% TOASO 4%

En Kötü 5 (%) POLHO -18% HALKB -3% DGKLB -3% EKGYO -3% BJKAS -2%

 Hacmi En Yüksek 5 (TRY mn) GARAN 949 THYAO 701 KRDMD 568 ASELS 395 HALKB 375

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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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

28/01/2019

Yurtdışı Ajanda Tahm. Önc.

AVR:M3 Para Tabanı (Yıllık)   Saat:12:00 -- --

ABD:Chicago FED Aktivite Endeksi   Saat:16:30 -- 0.22

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

