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Piyasalarda Bugün
Piyasalar                                                                                                                                      17/05/2019
Satıcılı havanın devam etmesi bekleniyor

Huawei yaptırım kararına tepki olarak Çin’in ticaret görüşmelerine devam etmeyeceği açıklaması sonrası ABD vadelileri ve Çin hisse

senetlerinde satıcılı bir seyirle haftanın son gününe başlıyoruz. Ancak Asya borsalarında genele yaygın bir satış söz konusu değil.

Borsa İstanbul’un güne satıcılı bir seyirle başlamasını bekliyoruz. Merkez Bankası’nın ihtiyat akçelerinin Hazineye devri konunda yasal

düzenlemesinin Meclise gönderileceği konusunda Hürriyet Gazetesinde çıkan iddiaların da etkisiyle Türk lirasındaki kayıplar Borsa İstanbul’da

satıcılı bir açılışa işaret ediyor.

Türkiye piyasaları ABD’den gelen iki haberle açılıyor. İyi haber, ABD’nin demir çelik ürünlerine uyguladığı vergiyi %50’den %25’e indirmesi.

Kötü haber ABD’nin Türkiye’yi Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamından çıkarması. Alınan kararların ekonomiye ve piyasalara etkisinin

sınırlı olmasını bekliyoruz. Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında yapılan satışlar Türkiye’nin toplam ihracatının %1’ini oluşturuyor.

ABD’ye ihracat Erdemir’in toplam satışlarının  hacim olarak sadece %1’ini oluşturuyor.
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Haberler & Makro Ekonomi
ABD Türkiye’yi Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Programından Çıkardı, Çelik İthalatına Uyguladığı Gümrük Vergisini %25’e indirdi 

ABD Türkiye’yi Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GSP) programından çıkardı. Bu sistem bazı ürünlerin ABD’ye gümrüksüz girişine imkân

sağlıyordu. Hatırlanacağı üzere Mart başında ABD Ticaret Temsilciliği Türkiye’yi GSP’den çıkarmayı düşündüğünü açıklamıştı. Türkiye

2017’de program kapsamında ABD’ye 1,7 milyar dolarlık ihracat yaptı. Bu rakam Türkiye’nin ABD’ye ihracatının %19,4’ü ve Türkiye’nin tüm

ihracatının %1,1’i seviyesinde. Dolayısıyla atılacak olası adımın Türkiye’nin ihracatı üzerinde önemli bir etkisi olmayacağı kanısındayız. 

 

Öte yandan, ABD Türkiye’den çelik ithalatına uyguladığı gümrük vergisini %50’den %25’e indirdi. Hatırlanacağı üzere ABD Ağustos 2018’de

Türkiye’den çelik ithalatına uyguladığı gümrük vergisini %25’ten %50’e yükseltmişti. Bu yılın ilk 3 ayında ABD’ye yapılan demir-çelik ihracatı

geçen yılın aynı dönemine göre %83 azaldı, ABD’ye yaptığımız ihracatın ise %2,2’sine geriledi. Aynı dönemde Türkiye’nin yaptığı toplam

demir-çelik ihracatı ise %3,7 arttı. Son olarak yılın ilk 3 ayında ABD’ye yaptığımız toplam ihracat geçen yıla kıyasla %2,9 azaldı. Gümrük

vergisinin azalması ABD’ye olan demir-çelik ihracatımızı arttırmasını bekliyoruz ancak söz konusu artışın toplam ihracatımız üzerindeki

etkisinin sınırlı olmasını bekliyoruz.  

 

Şirketler tarafında değişikliğin EREGL üzerinde sınırlı olmasını bekliyoruz. 2018 yılının ilk dokuz ayında Kuzey Amerika, Ereğli’nin ihracatının

yaklaşık %9’unu oluşturuyordu. Toplam ihracat ise toplam satışların %10’nunu oluşturuyordu. 1Ç19’da ihracatın payı %25’e arttı fakat

Amerika’nın payı açıklanmadı. İhracattaki artışın büyük kısmının 2019’da Avrupa’ya yapılan satışların artmasından kaynaklandığını

düşünüyoruz. 

 

TCMB Haftalık Menkul Kıymet, Resmi Rezerv ve Yurtiçi Yerleşik Döviz Mevduat İstatistikleri (3-10 Mayıs)

3-10 Mayıs haftasında hane halkının ve şirketlerin döviz mevduatı (altın hariç ve Euro/Dolar paritesindeki değişimden arındırılmış) önceki

haftaya kıyasla sırasıyla 0,9 milyar dolar ve 1,1 milyar dolar arttı. Böylece halkı döviz mevduatları 105,0 milyar dolara ulaşırken, şirketlerin

döviz mevduatı 74,8 milyar dolara geldi. 

 

Aynı haftada hisse senedi ve tahvil piyasasından (repo hariç) sırasıyla 215 milyon dolar ve 341 milyon dolarlık yabancı çıkışı oldu. Yılbaşından

bu yana bakıldığında hisse senedindeki giriş 0,9 miyar dolara gerilerken, tahvil cephesinden çıkış 2,7 milyar dolara ulaştı. 

 

Son olarak 10 Mayıs itibariyle Merkez Bankası brüt rezervi haftalık bazda 0,4 milyar dolar artarken (73 milyar dolar) altın rezervleri 0,2 milyar

dolar arttı (20,7 milyar dolar). Geçen yılın sonunda altın dâhil toplam rezervler 91,9 milyar dolar seviyesindeydi (altın: 20,0 milyar dolar, brüt:

72,0 milyar dolar). Aynı dönemde IMF tanımlı net uluslararası rezervler haftalık bazda 0,8 milyar dolar artarak 26,7 milyar dolara geldi. 

 

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

Kapanış 87,204 6,783 63.83 1011 199 25.98 7.14 6.0107 6.7378 6.4224 2019 6.02%

1 Gün Δ -0.2% 7.0% 0.0 bps -0.5% -1% 43 bps -5.3 bps -0.9% -0.8% -0.7% 2020 4.88%

1AylıkΔ -8.4% 33.2% -0.3 bps -7% -12% 378 bps -22 bps 4% -0.8% 0.2% 2021 4.01%

En İyi 5 (%) KOZAA 8% IPEKE 7% IHLGM 7% IHLAS 5% BERA 4%

En Kötü 5 (%) IEYHO -5% GENTS -3% GSRAY -3% GOZDE -3% SODA -3%

 Hacmi En Yüksek 5 (TRY mn) THYAO 970 GARAN 924 KOZAA 482 AKBNK 352 HALKB 320

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



Haberler & Makro Ekonomi
Mayıs 2019 Beklenti Anketi 

Merkez Bankası’nın düzenlediği beklenti anketine göre Mayıs’ta yıl sonu enflasyon beklentisi %16,7’ye yükseldi (önceki ay: %16,2). 12 ve 24

ay sonrasına ait beklentiler ise sırasıyla %15,5 ve %12,3 oldu (Nisan anketinde değerler sırasıyla %15,4 ve %12,1). Kur tarafında katılımcılar

Dolar/TL’nin yılı 6,43 seviyesinde kapatmasını bekliyor (önceki ankette beklenti 6,20 idi). Ekonomideki dengelenmenin bu yıl da sürmesini

bekleyen katılımcılar yıl toplamında cari açığın 14,7 milyar dolar olmasını (önceki veri: 17,6 milyar dolar), büyümenin ise %0,3 olmasını

bekliyorlar (Nisan anketi: %0,6). 

 

Para politikasında katılımcılar önümüzdeki 3 ay içerisinde normalleşmeye geri dönüş (yani tekrar haftalık repodan fonlamaya geri dönüş)

bekliyorlar. Yılın son çeyreğinde ise toplamda 150 baz puanlık indirim öngörülüyor.

 

Özetle, piyasalarda son dönemde görülen dalgalanmanın beklentilere yansıdığını görüyoruz. Bu bağlamda yıl sonu TL/Dolar beklentisinde

yukarı yönlü revizyon yapılırken enflasyon beklentileri de yukarı çekilmiş. Para politikasında ise ilk faiz indiriminin son çeyreğe ertelendiği, yıl

toplamındaki faiz indirimi miktarının ise azaldığı görülüyor. 

 

 

 

2019 Nisan ayında konut satışları %18 düştü.

Türkiye'de konut satışları Nisan 2019'da yıllık bazda % 61 ve aylık bazda ise % 20 düşüş göstererek 84.403 adet olarak gerçekleşti. Mart

ayında satış rakamlarında görülen göreceli toparlanmanın ardından belirsizlikler ile artan oynaklık tüketici güvenini zayıflatarak Nisan ayı konut

satışlarını olumsuz yönde etkiledi.

2019 Nisan ayında ipotekli satışlar bir önceki yıla göre yıllık bazda %30.6 aylık bazda %20 gerileme gösterdi. Yüksek konut kredisi faizleri,

artan oynaklık ve bankaların kredi verme iştahındaki zayıflamanın ipotekli satışları oldukça olumsuz etkilediğini görüyoruz. Böylece yılın ilk

dört ayında ipotekli satışların toplam satışlara oranı geçen sene aynı dönem %29 seviyesinden %14 seviyesine geriledi. İlk satışlarda ise yıllık

bazda %30 ve aylık bazda %24 oranında düşüş gözlemlendi. Talebin piyasalardaki oynaklığa ve kur hareketlerine karşı oldukça hassas

olduğunu gözlemliyoruz.

En çok satış Irak ve İran vatandaşlarına yapıldığı, yabancılara yapılan satışlar Nisan ayında yıllık bazda %82 oranında büyüdü. Artışta büyük

ölçüde TL’nin değer kaybı ve yabancılara konut satışını arttırmak amacıyla sunulan devlet teşvikleri etkili oldu.

Lütfen raporumuzun sonunda yer alan bilgilendirme notuna bakınız. 2
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Sirket Haberleri

Garanti Bankası               

Kapanış (TL) : 7.61 -  Hedef Fiyat (TL) : 11 - Piyasa Deg.(TL) : 31962 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 167.05 ↔
GARAN TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 44.55 Analist: bsengonul@isyatirim.com.tr 

Garanti Bankası US$326mn ve €408.75mn’dan oluşan sendikasyon kredisi temin etti. 

Garanti Bankası US$326mn ve €408.75mn’dan oluşan sendikasyon kredisi temin etti. Bir yıl vadeli kredinin maliyeti dolar tarafında

Libor+%2.5, Euro kısmında ise Euribor+%2.4 olarak belirlendi. Mayıs’ta vadesi gelen senidaksyona göre çevrim oranına baktığımız zaman

vadesi gelen kredinin yaklaşık %65’inin çevrildiği görülüyor. Banka daha önce döviz likiditesinin yüksek olduğunu ve 2019 için sendikasyon

çevrim oranının %60-80 aralığında olabileceğini belirtmişti. Neutral.

Lütfen raporumuzun sonunda yer alan bilgilendirme notuna bakınız. 3
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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

17/05/2019

Yurtiçi Ajanda

Yurtdışı Ajanda Tahm. Önc.
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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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