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Piyasalarda Bugün
Piyasalar                                                                                                                                      25/04/2019
PPK toplantısı öncesi sakin seyir…

Hızlı yükseliş sonrası küresel piyasalarda kar satışlarıyla güne başlıyoruz. Doların güçlenmesi ve Arjantin varlıklarında seçimlere yönelik

endişeler nedeniyle sert satışlar posta kutumuzdaki kötü haberler. Uluslararası yatırım bankası Goldman’ın yeniden yapılandırılan kredileri

satın almak için Türk banklarıyla görüşmesi günün iyi haberi.

Türkiye varlıklarında satışlar hız keserek devam ediyor. Borsa İstanbul dün gelişmekte olan piyasalara paralel bir seyir izliyor. Yeniden

yapılandırılan Türkiye kredilerine uluslararası yatırımcı ilgisi haberinin desteğiyle banka endeksi %2 artarken, sanayi endeksi %0,7 geriledi.

Doların küresel olarak güçlenmesi ve Arjantin varlıklarındaki satışlar nedeniyle hafif satıcılı bir açılış ve Para Politikası Kurulu öncesi sakin bir

seyir bekliyoruz. Genel piyasa beklentisi ve İş Yatırım tahmini Merkez Bankası’nın faiz oranlarında bir değişikliğe gitmeyeceği yönünde.

Şirket bazlı haber akışında TAV (net kar İş Yatırım 151mn, piyasa 159mn) ve Tekfen (net kar İş Yatırım 814mn, piyasa 798mn TL ) ilk çeyrek

karları izlenecek. Tekfen son bir aylık dönemde endeksi %10 yendi, Tav ise %5 geride kaldı.
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Haberler & Makro Ekonomi
Goldman Sachs Türkiye’de Yapılandırılan Büyük Kurumsal Kredileri Almak İçin Bankalarla Görüşüyor

Reuters’ta çıkan bir habere göre Goldman Sachs Türkiye’de yapılandırılan büyük kurumsal kredileri avantajlı koşullarla devralmak için

bankalar ve şirketler ile görüşmeler yürütüyor. Habere görüş veren kaynaklara göre bankalar da bilançolarını rahatlatmak ya da likidite

sağlamak amaçlı bu kredilerin satışına sıcak bakabilir ve OTAŞ kredisi gibi bilançolardan çıkarılmak istenen krediler bu kapsamda

değerlendirilebilir.   

 

 

Nisan Reel Sektör Güven Endeksi 

Nisan’da mevsimsellikten arındırılmış reel sektör güven endeksi aylık bazda 0,7 puan artışla 100 seviyesine geldi. Endeksteki toparlanmada

toplam sipariş, üretim hacmi (gelecek 3 ay), ihracat siparişi (gelecek 3 ay) kalemlerindeki artış etkili oldu. Öte yandan, genel gidişat, sabit

sermaye yatırım harcaması ve gelecek 3 aya dair istihdam kalemlerindeki zayıflama endeksi aşağı çekti. 

 

Reel sektör güven endeksinde son üç aydır toparlanma devam ediyor. Nisan ayında ise toparlanmanın bir miktar hız kestiğini görüyoruz.

Endeksteki olumlu seyirde gelecek 3 aya dair beklentiler öne çıkıyor. Yani katılımcılar toparlanmanın 3. Çeyrekte başlayacağını düşünüyor.

İkinci çeyreğe ait diğer öncü gösterge olan tüketici güven endeksinde de bir toparlanma görmüştük. Görünen o ki son dönemde finansal

piyasalardaki dalgalanma güven endeksleri üzerinde henüz büyük bir etki yaratmadı. Aybaşında açıklanacak PMI verisi ile resmi daha net

göreceğiz.     

 

     

BP ve SOCAR Türkiye'de yeni bir petrokimya tesisi kurmayı planlıyor 

BP ve SOCAR 2020 sonunda Türkiye’de yeni petrokimya tesisinin inşasına başlamayı planlıyor. Tesisin yapımının 2023 yılına kadar

tamamlanması ve toplam maliyetinin 1.8 milyar dolar olması bekleniyor.

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

Kapanış 96,142 6,078 63.82 1085 226 22.70 7.19 5.8703 6.5824 6.2201 2019 6.88%

1 Gün Δ 0.2% 117.4% -0.1 bps -0.5% 0% 120 bps -2.7 bps 0.6% 0.3% -0.4% 2020 5.50%

1AylıkΔ -3.2% -36.3% -1.6 bps 4% -9% 394 bps -3 bps 4% 0.3% -1.1% 2021 4.50%

En İyi 5 (%) BJKAS 12% CLEBI 11% GSRAY 10% GEREL 9% TSPOR 5%

En Kötü 5 (%) ALARK -7% IHLAS -6% ARCLK -4% AKSA -3% IHLGM -2%

 Hacmi En Yüksek 5 (TRY mn) GARAN 792 THYAO 708 AKBNK 390 HALKB 265 ISCTR 226

Piyasa Tahminleri

Is Yat.Tah. F/K

BIST-100 En İyi / En Kötü & İşlem Hacmi En Yüksek 5 Şirket

P
iy

a
s
a
 R

a
k
a
m

la
rı

 T
a
b

lo
s
u

BIST Rakamları(TRY) MSCI Rakamları Tahvil Piyasasi Para Piyasası

Lütfen raporumuzun sonunda yer alan bilgilendirme notuna bakınız. 1
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Sirket Haberleri

Tofaş Fabrika

Kapanış (TL) : 18.06 -  Hedef Fiyat (TL) : 22.48 - Piyasa Deg.(TL) : 9030 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 4.47 ↓
TOASO TI Equity- Öneri :SAT Get.Pot.%: 24.49 Analist: esirinel@isyatirim.com.tr 

Tofaş üretimde üç vardiyadan iki vardiyaya geçiyor 

Basında çıkan haberlere göre, Tofaş zayıf yurtiçi pazar koşulları ve ihracat planlarındaki değişiklikten dolayı 28 Nisan’dan itibaren üretim

vardiya sayısını üçten ikiye düşüreceğini açıkladı. 

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

25/04/2019

Yurtiçi Ajanda
Nisan  TCMB Faiz Kararı - Saat:14:00 (İş Yatırım ve Piyasa 

beklentisi: Politika faizi sabit)

TKFEN 1Ç19 mali tablo açıklaması (İŞY net kar tahmini: 

814 mn TL, Piyasa beklentisi: 798 mn TL)

TAVHL 1Ç19 mali tablo açıklaması (İŞY net kar tahmini: 

151mn TL, Piyasa net kar beklentisi: 159mn TL)

Yurtdışı Ajanda Tahm. Önc.

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

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

JPN:Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları   

Saat:02:50 -- --

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

ABD:Dayanıklı Mal Siparişleri    Saat:15:30 -- --

ABD:Taşıtlar Hariç Dayanıklı Mal Siparişleri    Saat:15:30 -- --

ABD:Savunma Harici Uçak ve Parçaları Dışındaki Sermaye 

Malları Siparişleri    Saat:15:30 -- --

BRZ:Cari İşlemler Dengesi    Saat:16:30 --

-

$1134m

ABD:Bloomberg Tüketici Konfor Endeksi   Saat:16:45 -- --

ABD:Kansas City Fed İmalat Aktivitesi   Saat:18:00 -- 10
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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

