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Piyasalarda Bugün
Piyasalar                                                                                                                                      30/01/2019
Borsa İstanbul nereye koşuyor?

Küresel piyasalarda Çin bazlı satış baskısı kısa sürdü. Huawei’ye getirilen suçlamaları ABD – Çin pazarlıklarının parçası olarak gören ve

tarafların masada kalmaya devam etmesini olumlu bir işaret olarak gören piyasalar kısa bir molanın ardından yükselişini sürdürüyor. Dünya

ekonomisinin motoru konumundaki ABD ve Çin ekonomilerindeki yavaşlama sinyallerine rağmen küresel risk iştahı güçlü seyretmeye devam

ediyor.

Yüksek betalı Türkiye varlıkları küresel risk iştahının güçlenmesinden en çok fayda sağlayan yatırım araçları arasında yer alıyor. MSCI Türkiye

bankaların önderliğinde %3,5 yükselerek sene başından beri getirisini %15’in üzerine taşıdı. Türkiye ve banka euro-tahvillerinde de yabancı

yatırımcılar alışlarını sürdürdü.

ABD vadelileri ve Asya borsalarındaki yükseliş Borsa İstanbul’da hafif alıcılı bir açılışa işaret ediyor. 103,500 seviyesini geçerek 120,000

zirvesinden gelen düşüş trendini kıran Borsa İstanbul’un önündeki ilk teknik direnç olarak 106,500 seviyesi öne çıkıyor. 

2018 gerçekleşme ve 2019 tahminleri zayıf kalan Gübre Fabrikaları’nda satıcılı bir seyir öngörüyoruz. 
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BIST-100 Hacim Yabanci%  EM Türkiye Gösterge Eurobond-2043 US$/TRY EUR/TRY Sepet

Kapanış 104,098 9,644 65.95 1030 276 18.40 6.89 5.3436 6.112 5.6952 2018 7.66%

1 Gün Δ 2.8% 16.8% -0.1 bps 0.2% 3% 21 bps -8.3 bps 1.1% 1.4% 0.2% 2019 7.40%

1AylıkΔ 15.1% 159.6% 0.9 bps 7% 15% -134 bps -15 bps 1% 1.4% -1.5% 2020 5.80%

En İyi 5 (%) ENKAI 10% ISCTR 9% IHLGM 8% TTKOM 7% IHLAS 6%

En Kötü 5 (%) ICBCT -20% POLHO -4% PARSN -3% KORDS -2% NTHOL -2%

 Hacmi En Yüksek 5 (TRY mn) GARAN 1096 THYAO 969 ASELS 489 AKBNK 411 TTKOM 400

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

Gübre Fabrikaları             

Kapanış (TL) : 3.16 -  Hedef Fiyat (TL) : n.a - Piyasa Deg.(TL) : 1055 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.49 ↓
GUBRF TI Equity- Öneri :GÖZDEN GEÇİRİLİYOR Get.Pot.%: n.a Analist: uonder@isyatirim.com.tr 

GUBRF 2018 tonaj satış gerçekleşmelerini ve 2019 tonaj satış beklentilerini açıkladı- Olumsuz

Gübre Fabrikaları, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda 2018 yılında gerçekleşen tonaj bazındaki satış performansını ve 2019 yılı için

bütçelenen satış tonajlarını açıkladı. Buna göre 2018 için bütçelenen toplam gübre satış tonaj miktarı beklenti olan 3,5 milyar tonun altında

kalarak 3,05 milyar ton olarak gerçekleşerek bütçelenen rakamının %14 altında kaldı. 

Detaylara baktığımızda, 1,7 milyar ton olarak gerçekleşen Türkiye satışları 2018 için bütçelenen 2,1 milyar tonun %23 oranında altında

kalırken, İran satışları  ise 1,37 milyar ton ile bütçelenen 1,42 milyar ton satışa yakın gerçekleşti. 

Şirket Türkiye'de 2019, 1,8 milyar tonluk satış gerçekleştirmeyi beklerken, yıllık bazda% 7 artış öngörüyor. İran'da ise 2019’da 1,4 milyar

ton gübre satışı öngörüyor ve yıllık bazda yataya yakın bir seyir bekliyor. 2019 için tüm açıklanan bütçe numaraları, 2018 için başlangıçta

bütçelenen rakamların altında kaldığını görüyoruz.

Yorum: 2018 yılı için tonaj satışlarının bütçe gerçekleşmelerinin altında kaldığı için ve 2019 bütçe rakamlarının zayıf beklenmesi sebebiyle

olumsuz bir piyasa tepkisi bekliyoruz.

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

30/01/2019

Yurtiçi Ajanda

TTKOM 4Ç18 mali tablo açıklaması (İŞY net kar tahmini: 

2064 milyon TL, Piyasa beklentisi: 2062 milyon TL)

TCMB 2019-I Enflasyon Raporu

Yurtdışı Ajanda Tahm. Önc.

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

JPN:Tüketici Güven Endeksi   Saat:08:00 -- --

FRN:GSYİH (Çeyrek) % Saat:09:30 -- 0.003

FRN:GSYİH (Yıllık) % Saat:09:30 -- 0.014

ALM:GFK Tüketici Güveni   Saat:10:00 -- 10.4

FRN:Üretici Fiyatları Endeksi (Aylık) % Saat:10:45 -- 0.004

FRN:Üretici Fiyatları Endeksi (Yıllık) % Saat:10:45 -- 0.026

FRN:Tüketici Harcamaları  (Aylık) % Saat:10:45 -- -0.003

FRN:Tüketici Harcamaları  (Yıllık) % Saat:10:45 -- -0.02

İNG:Net Tüketici Kredileri   Saat:12:30 -- --

İNG:Konut Teminatlı Net Borçlanma   Saat:12:30 -- --

AVR:Ekonomik Güven    Saat:13:00 -- --

AVR:Sanayi Güveni   Saat:13:00 -- --

AVR:Hizmet Güveni   Saat:13:00 -- --

AVR:Tüketici Güveni   Saat:13:00 -- --

ABD:MBA Mortgage Başvuruları    Saat:15:00 -- --

ALM:TÜFE (Aylık)   Saat:16:00 -- --

ALM:TÜFE (Yıllık)   Saat:16:00 -- --

ALM:TÜFE (AB Uyarlanmış)  (Aylık)   Saat:16:00 -- --

ALM:TÜFE (AB Uyarlanmış)  (Yıllık)   Saat:16:00 -- --

ABD:ADP İşgücü Değişimi    Saat:16:15 -- --

ABD:GDP (Yıllıklandırılmış) % Saat:16:30 -- 0.034

ABD:Çekirdek PCE QoQ % Saat:16:30 -- 0.016

ABD:Kişisel Tüketim % Saat:16:30 -- 0.035

ABD:GDP Fiyat Endeksi % Saat:16:30 -- 0.018

ABD:Bekleyen Konut Satışları MoM   Saat:18:00 -- --
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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. 
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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


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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