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Piyasalarda Bugün
Piyasalar                                                                                                                                      22/05/2019
ABD tehditleri devam ediyor…

Huawei yaptırımları için tanınan 90 günlük geçiş süreci ABD – Çin ticaret görüşmelerine devam edileceği beklentisini besleyerek dünya

borsalarında %0,5-%1,0 bandında tepki alışlarını tetikledi. Ancak gelişmekte olan ülke fonlarından çıkışın tersine dönmesi için daha somut

adımlara ihtiyaç var.

Türkiye varlıkları dünya piyasalarındaki yükselişe katılamadı. Merkez Bankası’nın piyasaları fonlama faizini 1,5 yp düşürerek %24’e çekmesi

üzerine Türk lirasından başlayarak önce banka hisselerine sonra borsa geneline yayılan bir satış dalgası görüldü.

Dünya piyasalarındaki iyimser havaya rağmen Borsa İstanbul’da satıcılı seyrin devam etmesini bekliyoruz. ABD’nin S-400 alımının

ertelenmesi konusunda bayram sonuna kadar süre tanıması ve ağır yaptırımlarla tehdit etmesi kısa vadede Türkiye varlıklarını baskılamaya

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

Kapanış 85,310 5,928 63.81 999 194 25.72 7.12 6.0534 6.749 6.40955 2019 5.90%

1 Gün Δ -1.7% 14.7% 0.0 bps 0.5% -3% 18 bps 0.5 bps 0.0% 0.0% -0.4% 2020 4.75%

1AylıkΔ -11.9% 105.5% -0.3 bps -9% -16% 422 bps -12 bps 4% 0.0% -0.3% 2021 3.92%

En İyi 5 (%) EGEEN 4% ENKAI 4% KERVT 2% VERUS 2% VESTL 2%

En Kötü 5 (%) GSRAY -11% ALBRK -7% GENTS -5% POLHO -5% SASA -4%

 Hacmi En Yüksek 5 (TRY mn) GARAN 863 THYAO 741 KOZAA 368 HALKB 345 ASELS 255

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

Halkbank

Kapanış (TL) : 5.17 -  Hedef Fiyat (TL) : 8.1 - Piyasa Deg.(TL) : 6463 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 58.95 ↑
HALKB TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 56.67 Analist: bsengonul@isyatirim.com.tr 

Halkbank, piyasadan kendi hissesini almaya devam ediyor

Halkbank, piyasadan kendi hissesini almaya devam ediyor. 70mn nominal ve TL450mn’luk bir program çerçevesinde, Halkbank dün de

7mn hissesini piyasadan satın aldı. Bu satın alımla beraber bankanın şu ana kadar aldığı hisse toplamı 28mn adete ulaşmış durumda.

Fiyatın aşağıya gitmesini engellediği için olumlu buluyoruz.

Zorlu Enerji

Kapanış (TL) : 1.1 -  Hedef Fiyat (TL) : n.a - Piyasa Deg.(TL) : 2200 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 4.23 ↔
ZOREN TI Equity- Öneri :GÖZDEN GEÇİRİLİYOR Get.Pot.%: n.a Analist: akumbaraci@isyatirim.com.tr 

Zorlu Enerji Çumra Güneş Enerjisi ve Üretim AŞ'de sahip olduğu hisselerin tamamını  devretti

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ, %100 hissedarı olduğu Çumra Güneş Enerjisi ve Üretim AŞ'de sahip olduğu hisselerin tamamını 6.4 milyon

dolar bedel ile KHM Enerji Turizm Ticaret Sanayi AŞ'ye devrettiğini açıkladı. Zorlu Enerji'nin Konya ili, Çumra ilçesinde 18 MW kurulu güç

ile kurmayı planladığı Alibeyhöyüğü Güneş Enerji Santrali Projesi'nin üretim lisansı da Çumra'ya devredildi.

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
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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

