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Piyasalarda Bugün
Piyasalar                                                                                                                                      22/04/2019
Türk lirası değer kaybetmeye devam ediyor…

ABD’nin İran’dan petrol ithalatına yönelik istisnaları sona erdireceği beklentisiyle petrol fiyatlarında %2’nin üzerinde yükselişle haftaya

başlıyoruz. Petrol ithalatı yüksek Hindistan, Endonezya, Türkiye gibi ülkelerin paraları dolara karşı en çok değer kaybedenler arasında yer

alıyor.

Türkiye varlıkları ile petrol fiyatları arasındaki korelasyon (-%0,2-%25) istatistiki olarak anlamlı değil. Zaten Türkiye varlıklarındaki değer

kaybını açıklamak için petrol fiyatlarındaki yükselişe ihtiyacımız yok. Politika cephesinde belirsizliğin devam etmesi ve rezervlerin azalmasıyla

ilgili endişeler kur üzerinde yeterince baskı yapıyor.

Çin’in genişleyici para politikasının sınırlı olacağı endişesi ile ABD vadelileri ve Asya borsalarındaki satışlar ve Türk lirasında devam eden

değer kaybı nedeniyle Borsa İstanbul’da hafif satıcılı bir seyir bekliyoruz.

Avrupa piyasalarının kapalı olması nedeniyle işlem hacminin sınırlı olacağı haftanın ilk gününde Borsa İstanbul için ilk destek olarak 96.000

seviyesi öne çıkıyor. Perşembe günkü PPK toplantısına kadar makro veri akışının sınırlı olduğu haftada şirket bazında hareketler öne

çıkacak.

Bu hafta karı açıklanacak Akbank, Aksigorta, Tekfen Holding, Tav hisseleri arasında Aksigorta TAV  ve Tekfen güçlü kar  artışıyla öne çıkıyor.

Detaylarla ilgilenenler bugün açıklanacak Birinci Çeyrek Kar Tahmini raporumuzu okuyabilirler.
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Haberler & Makro Ekonomi
Zorunlu karşılık uygulamalarından muaf olan kamu mevduatına tabi kurumların kapsamı genişletildi

Zorunlu karşılık uygulamalarından muaf olan kamu mevduatına tabi kurumların kapsamı genişletildi. Buna göre Kamu Hazinedarlığı ile

belirtilen tüm kamu  mevduat ve katılım hesapları da bu uygulamaya dahil edildi. Kamu bankaları için olumlu olduğunu düşünüyoruz

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

Kapanış 96,861 2,885 64.09 1093 231 21.50 7.23 5.8025 6.525 6.176 2019 6.91%

1 Gün Δ 0.0% -51.3% 0.0 bps 0.0% 0% 62 bps 0.0 bps -0.3% -0.5% 0.0% 2020 5.53%

1AylıkΔ -6.2% -68.3% -1.0 bps 2% -12% 295 bps 25 bps 6% -0.5% 3.4% 2021 4.53%

En İyi 5 (%) ALARK 7% EGEEN 6% ZOREN 6% ARCLK 5% GOZDE 4%

En Kötü 5 (%) ENKAI -2% PETKM -2% THYAO -1% FENER -1% ISCTR -1%

 Hacmi En Yüksek 5 (TRY mn) THYAO 443 GARAN 288 PETKM 287 HALKB 150 AKBNK 109

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

22/04/2019

Yurtiçi Ajanda
Nisan Tüketici Güven Endeksi - Saat:10.00

Yurtdışı Ajanda Tahm. Önc.

JPN:Bakkal Satışları YoY % Saat:10:00 -- 0.02

ABD:Chicago FED Aktivite Endeksi   Saat:15:30 -- -0.29

ABD:Mevcut Konut Satışları   Saat:17:00 -- 5,51m

ABD:Mevcut Konut Satışları  (MoM) % Saat:17:00 -- 0.118
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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

