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Piyasalarda Bugün
Piyasalar                                                                                                                                      19/04/2019
Döviz rezervi bilmecesi…

Dünya piyasalarından karışık sinyaller geliyor. Wall Street beklentilerden güçlü perakende satış verileriyle yükselmeye devam ediyor. Avrupa

borsaların zayıf PMI verileri sonrası kar satışlarıyla geriliyor. Gelişmekte olan ülke varlıkları güçlü doların baskısı altında kan kaybediyor.

Politik belirsizliğin azalması ümidi ile Türkiye varlıklarında başlayan yükseliş maalesef kısa sürdü. Financial Times gazetesinin Merkez

Bankası’nın net rezervlerinin bankalarla swap işlemleri dolayısıyla gerçekte olduğundan 12 milyar daha fazla göründüğü iddiası üzerine

Türkiye varlıklarında gelişmekte olan piyasalara göre daha sert kayıplar görülüyor.

Bizim yaptığımız hesaplamalar Merkez Bankası’nın açıkladığı IMF tanımlı net döviz rezervi rakamının bankalarla yapılan swap işlemlerinden

etkilenmediğine işaret ediyor. Bu anlamda Financial Times tarafından yapılan hesaplamayı doğru bulmuyoruz. Ancak son dönemde

rezervlerdeki azalmayı Hazine’nin dış borç ödemeleri ve Botaş’ın enerji ithalatı ile açıklayamadığımızı da belirtelim.

ABD ve Asya borsalarındaki yükselişe paralel Borsa İstanbul’da hafif yukarı yönlü bir açılış bekliyoruz.  Ancak Türk lirasında devam eden

değer kayıplar nedeniyle olası yükselişin kalıcılığı konusunda emin değiliz. Paskalya tatili dolayısıyla gelişmiş piyasalar genelde kapalı olduğu

için Borsa İstanbul’da işlem hacminin düşük olması bekleniyor.
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Haberler & Makro Ekonomi
TCMB Haftalık Menkul Kıymet, Resmi Rezerv ve Yurtiçi Yerleşik Döviz Mevduat İstatistikleri (5-12 Nisan)

5-12 Nisan haftasında hane halkının ve şirketlerin döviz mevduatı (altın hariç ve Euro/Dolar paritesindeki değişimden arındırılmış) önceki

haftaya kıyasla 0,6 milyar dolar şirketlerin döviz mevduatı 0,3 milyar dolar azaldı. Böylece halkı döviz mevduatları 103,3 milyar dolara

ulaşırken, şirketlerin döviz mevduatı 75,9 milyar dolara geldi. 

 

Aynı haftada hisse senedi piyasasına 153 milyon dolarlık yabancı girişi olurken tahvil (repo hariç) piyasasından 138 milyon dolarlık yabancı

çıkışı oldu. Yılbaşından bu yana bakıldığında hisse senedindeki giriş 0,9 miyar dolara yükselirken tahvil cephesinden çıkış 1,8 milyar dolara

ulaştı. 

 

Son olarak 12 Nisan itibariyle Merkez Bankası brüt rezervi haftalık bazda 0,2 milyar dolar artarken (77,0 milyar dolar) altın rezervleri 0,2 milyar

dolar arttı (20,9 milyar dolar). Geçen yılın sonunda altın dâhil toplam rezervler 91,9 milyar dolar seviyesindeydi (altın: 20,0 milyar dolar, brüt:

72,0 milyar dolar). Merkez Bankası analitik bilançosundan yaptığımız hesaplamalara göre 12 Nisan itibariyle Merkez Bankası net döviz

pozisyonu haftalık bazda 0,2 milyar dolar arttı (23,9 milyar dolar). Ek olarak IMF 2002 tarihli stand by mektubu ile belirlenen tanıma göre net

uluslararası rezervler haftalık bazda 0,5 milyar dolar artarak 28,4 milyar dolara geldi.

Doğuş Holding, borçların yeniden yapılandırması için bankalarla anlaşmaya vardı

Doğuş Holding, grubun Türk bankalarına olan borçlarının yeniden yapılandırması için bankalarla anlaşmaya vardı. Herhangi bir detay

paylaşılmasa da yaklaşık 4 milyar $ tutarında bir borç yeniden yapılandırıldı. Piyasa tarafından bir süredir beklenen bir haber olduğu için nötr

olarak değerlendiriyoruz.

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

Kapanış 96,886 5,919 64.07 1093 232 20.88 7.23 5.8199 6.5563 6.17725 2019 6.91%

1 Gün Δ -1.3% -19.5% 0.0 bps -0.4% -3% -107 bps 7.3 bps 1.2% 0.8% -0.7% 2020 5.53%

1AylıkΔ -7.6% -42.9% -1.1 bps 2% -13% 224 bps 29 bps 6% 0.8% -4.7% 2021 4.53%

En İyi 5 (%) IHLAS 10% GOLTS 5% ENKAI 3% FENER 3% TMSN 2%

En Kötü 5 (%) SKBNK -6% GSDHO -5% AKBNK -4% TTKOM -3% VESTL -3%

 Hacmi En Yüksek 5 (TRY mn) GARAN 868 PETKM 822 THYAO 595 HALKB 360 AKBNK 350

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

Yapı Kredi Bankası

Kapanış (TL) : 2.16 -  Hedef Fiyat (TL) : 2.51 - Piyasa Deg.(TL) : 18246 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 31.22 ↔
YKBNK TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 16.24 Analist: bsengonul@isyatirim.com.tr 

Yapı Kredi Bankası tasfiye hesaplarında izlenen tahsili gecikmiş alacağını toplam 16,3 milyonTL bedelle satıyor.

Yapı Kredi, 520 milyon TL tutarındaki tahsili gecikmiş alacağın toplam 16,3 milyon TL bedelle iki varlık yönetim şirketine satılmasına karar

verildi. İyileşme oranı %3 olarak gerçekleşti. Son zamanlarda gerçekleştirilen anlaşmalara kıyasla düşük bir oran. Banka muhtemelen artık

tahsil edilemez kredilerini sattı.

Zorlu Enerji

Kapanış (TL) : 1.26 -  Hedef Fiyat (TL) : n.a - Piyasa Deg.(TL) : 2520 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 6.67 ↔
ZOREN TI Equity- Öneri :GÖZDEN GEÇİRİLİYOR Get.Pot.%: n.a Analist: akumbaraci@isyatirim.com.tr 

Doğal gaz dağıtım varlıkları için bağlayıcı teklifler 

 Habertürk gazetesinde yer alan habere göre Trakya ve Gaziantep doğal gaz dağıtım şirketlerinin satışı için 4 adet bağlayıcı

teklif alındı. Doğal gaz dağıtım varlıkları bir süredir satış sürecindeydi.  

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

19/04/2019

Yurtiçi Ajanda
Nisan TCMB Beklenti Anketi - Saat:14:30

Yurtdışı Ajanda Tahm. Önc.

JPN:Ulusal CPI YoY % Saat:02:30 -- 0.002

JPN:Ulusal TÜFE (Taze gıda hariç)  (Yıllık) % Saat:02:30 -- 0.007

ABD:Konut Başlangıçları   Saat:15:30 -- 1162k

ABD:Konut Başlangıçları  (Aylık) % Saat:15:30 -- -0.087

ABD:İnşaat İzinleri   Saat:15:30 -- 1296k

ABD:Bina İzinleri (Aylık) % Saat:15:30 -- -0.016
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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

