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Piyasalarda Bugün
Piyasalar                                                                                                                                      21/05/2019
Ticaret savaşına mola mı veriliyor?

Sert satış dalgasının ardından ABD vadelileri ve Çin hisse senetlerinde tepki alışlarıyla güne başlıyoruz. ABD’nin Huawei yaptırımlarına 90

günlük bir geçiş dönemi sağlaması piyasalardaki temkinli iyimser havanın arkasındaki temel gerekçe olarak öne çıkıyor. Piyasalar yaptırım için

geçiş süresi uygulanmasını Çin ile pazarlıkların devam edeceğinin işareti olarak görüyor.

Türkiye varlıkları uzun bir aradan sonra ilk kez küresel dalgaların sertleştiği bir ortamda dünya piyasalarına göre daha güçlü performans

gösterdi. Türkiye’nin pozitif ayrışmasında S-400 alımının erteleneceği yönünde spekülasyonlar etkili oldu. Ankara’nın yalanlamasına rağmen

beklentiler devam ediyor.

ABD vadelileri ve Asya borsalarının seyri Borsa İstanbul’da yatay bir açılışa işaret ediyor. BDDK’nın spekülatif işlemleri engellemek için gerçek

kişilerin 100 bin dolar üzeri döviz alım işlemlerine bir gün valör getirmesi günün en önemli haberi. Karar sonrası sabah ilk işlemlerde Türk lirası

hafif satıcılı bir seyir izliyor.
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Haberler & Makro Ekonomi
BDDK bireylerin 100 bin USD ve üzeri alımlarında T+1 kuralı getirdi

BDDK bireylerin 100 bin USD ve üzeri alımlarında T+1 kuralı getirdi. Buna göre bireyler talep ettikleri 100 bin USD ve üzeri talepleri için TL

karşılıklarını bir gün önce hesaplarına yatırıp ilgili döviz karşılığını ertesi gün alabilecekler. Düzenleyici bununla piyasadaki spekülatif

hareketlerin önüne geçme ve talebi önceden görebilme amacını taşıyor.

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

Kapanış 86,773 5,169 63.78 994 199 25.54 7.11 6.0509 6.7513 6.38435 2019 5.98%

1 Gün Δ 0.0% -18.0% 0.0 bps -0.2% 1% -56 bps -0.6 bps -0.1% -0.2% 0.4% 2020 4.82%

1AylıkΔ -10.4% 79.2% -0.3 bps -9% -14% 404 bps -12 bps 4% -0.2% 0.0% 2021 3.97%

En İyi 5 (%) METRO 8% BERA 7% SASA 6% KERVT 6% YATAS 4%

En Kötü 5 (%) GSRAY -13% ALBRK -9% BJKAS -8% ASELS -6% VESTL -5%

 Hacmi En Yüksek 5 (TRY mn) GARAN 676 THYAO 630 HALKB 497 ASELS 411 KOZAA 393

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

Turkcell

Kapanış (TL) : 11.2 -  Hedef Fiyat (TL) : 18.89 - Piyasa Deg.(TL) : 24640 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 20.65 ↔
TCELL TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 68.68 Analist: akumbaraci@isyatirim.com.tr 

Huawei haberinin TCELL üzerindeki etkisi

Google, Android işletim sistemindeki bazı güncellemeler için Huawei’ye kısıtlama getirdi. Telefon satışları Turkcell’in konsolide gelirlerinde

çok düşük bir paya sahip olduğu için TCELL üzerinde herhangi bir etki beklemiyoruz; akıllı telefon kullanımına etkisinin ise sınırlı olmasını

bekliyoruz.

Halkbank

Kapanış (TL) : 5.17 -  Hedef Fiyat (TL) : 8.1 - Piyasa Deg.(TL) : 6463 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 58.72 ↑
HALKB TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 56.67 Analist: bsengonul@isyatirim.com.tr 

Halkbank 7 milyon hisse geri alımı yaptı.

Halkbank 7 milyon hisse geri alımı yaptı. Banka Ağustos ayında en fazla 70 milyon hisseye kadar geri alım yapılmasına ve geri alımlar için

ayrılacak fonun en fazla 450 milyon TL olarak belirlenmesine karar vermişti. Bu geri alım programı kapsamında banka Nisan ayında 14.5

milyon hisse geri alımı gerçekleştirmişti. Piyasadaki dalgalanmalar karşısında geri alımı olumlu değerlendiriyoruz.

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

21/05/2019

Yurtiçi Ajanda
Mayıs Tüketici Güven Endeksi - Saat:10.00

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. 

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

