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Piyasalarda Bugün
Piyasalar                                                                                                                                      18/04/2019
Kaygan zeminde sıçramak…

Çin ekonomisinden gelen güçlü verilere rağmen ABD vadelileri ve Asya borsalarında kar satışlarıyla güne başlıyoruz. 2018 4. çeyrekte

gördüğü dip seviyelere göre %16 yükselen fiyatlar ve oynaklık seviyelerindeki düşüş yatırımcıları olası geri çekilmelere karşı korunma satın

almaya teşvik ediyor.

Türkiye varlıkları dünyadan pozitif ayrışmaya devam ediyor. İmamoğluna mazbatanın verilmesi siyasi belirsizliği azaltarak Türkiye

varlıklarındaki risk priminin gerilemesini destekledi. Hisse senedinden, tahvile, döviz kurundan CDS’e tüm Türkiye varlıklarında önemli

kazançlar görüldü.

Ancak piyasalardaki yükselişe rağmen halen kaygan bir zemindeyiz. FT gazetesinde çıkan ve Türkiye’nin döviz rezervlerindeki toparlanmanın

bankalarla yapılan swap işlemlerinden kaynaklandığını iddia eden haber sonrasında sabah ilk işlemlerde Türk lirasında %1’e yakın değer

kaybı halen kırılgan olduğumuzu gösteriyor.

Dünya borsalarındaki kar satışları ve sabah ilk işlemlerde Türk lirasında yaşanan değer kaybı Borsa İstanbul’da satıcılı bir açılışa (-%0.3 -

%0,4) işaret ediyor. Merkez Bankasından swap işlemlerinin rezervler üzerindeki etkisine yönelik açıklama piyasaların seyri üzerinde etkili

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

Kapanış 98,203 7,350 64.1 1096 238 21.95 7.16 5.7531 6.5069 6.1358 2019 7.01%

1 Gün Δ 1.4% 10.1% 0.0 bps 0.3% 3% 0 bps -10.5 bps -0.8% -0.7% 0.2% 2020 5.60%

1AylıkΔ -6.1% -13.9% -0.9 bps 3% -10% 338 bps 26 bps 5% -0.7% -0.6% 2021 4.59%

En İyi 5 (%) GSDHO 7% MPARK 6% TTKOM 4% ISCTR 4% AKBNK 4%

En Kötü 5 (%) IHLGM -3% IEYHO -3% INDES -3% IHLAS -2% PRKME -2%

 Hacmi En Yüksek 5 (TRY mn) GARAN 1313 THYAO 856 PETKM 566 HALKB 420 AKBNK 366

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

Türk Traktör

Kapanış (TL) : 31.4 -  Hedef Fiyat (TL) : 42.04 - Piyasa Deg.(TL) : 1676 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 2 ↓
TTRAK TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 33.87 Analist: esirinel@isyatirim.com.tr 

Belarus ve Azerbeycan Türkiye’de ortak bir traktör fabrikası kuruyor

Trend’de yer alan bir makaleyi kaynak gösteren mergermarket haberine göre Belarus ve Azerbeycan toplam 17 milyon dolar yatırımla

“Belarus” ismiyle Ganja Automobile Plant Production Association tarafından Türkiye’de ortak bir traktör fabrikası kuruyor. Yurtiçi traktör

pazarına yeni bir oyuncunun giriyor olması uzun vadede rekabet açısından Türk Tarktör için risklere neden olabilir. 

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

18/04/2019

Yurtiçi Ajanda

Yurtdışı Ajanda Tahm. Önc.

JPN:Japon Yabancı Tahvil Alımları   Saat:02:50 -- --

JPN:Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları   Saat:02:50 -- --

JPN:Yabancıların Japon Tahvil Alımları   Saat:02:50 -- --

JPN:Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları   

Saat:02:50 -- --

ALM:Üretici Fiyatları Endeksi (Aylık) % Saat:09:00 -- -0.001

ALM:Üretici Fiyatları Endeksi (Yıllık) % Saat:09:00 -- 0.026

ABD:Perakende Satışlar  (Aylık)   Saat:15:30 -- --

ABD:Otomotiv Hariç Perakende Satışlar (Aylık)   Saat:15:30 -- --

ABD:Perakende Satışlar (Otomobil ve Enerji Hariç)    

Saat:15:30 -- --

ABD:Perakende Satışlar Kontrol Grubu   Saat:15:30 -- --

ABD:Devam Eden Başvurular    Saat:15:30 -- --

ABD:Bloomberg Ekonomik Beklentiler   Saat:16:45 -- 47.5

ABD:Öncü Endeks % Saat:17:00 -- 0.002

ABD:İş Stokları   Saat:17:00 -- --
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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. 

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.

3

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

