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Piyasalarda Bugün
Piyasalar                                                                                                                                      23/05/2019
Küresel dalga büyüyor…

Ticaret savaşı fiyatlamalarında inkar aşamasından kabullenme aşamasına geçiyoruz. ABD’nin 300 milyar dolarlık Çin ürününe ilave vergi

koymasını risk senaryosundan çıkartıp baz senaryoya koyan oyuncular çoğalmaya başladı.

Gelişmekte olan piyasalardan çıkış hızlanıyor. ABD – Çin ticaret savaşının genele yayılarak küresel büyümenin yavaşlatacağı endişesi

artıyor. Hindistan, Rusya gibi kendilerine özgü hikayeleriyle ayrışan birkaç ülke  dışında genele yaygın bir satış dalgası görülüyor.

Türkiye küresel dalgalarla ekonomisinin yavaşladığı, enflasyonun yükseldiği ve politika belirsizliği nedeniyle risk priminin yükseldiği talihsiz bir

konjonktürde karşılaştı. S-400 alımı nedeniyle ABD yaptırımı ile karşı karşıya olmamız gelişmekte olan ülkelerdeki en yüksek faizi vermemize

rağmen Türk lirasındaki baskının sürmesine neden oluyor.

ABD vadelileri ve Asya borsalarındaki satışlara paralel Türkiye varlıklarındaki satıcılı havanın sürmesini bekliyoruz. Ağustos 2018 dip

seviyesini aşağı yönlü kıran Borsa İstanbul ABD ile sürpriz bir uzlaşma sağlanmazsa önümüzdeki haftalarda 81,500 seviyesine kadar

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

Kapanış 83,675 5,859 63.94 998 189 25.72 7.19 6.0872 6.7941 6.46505 2019 5.80%

1 Gün Δ -1.9% -1.2% 0.1 bps -0.1% -3% 0 bps 7.4 bps 0.6% 0.7% -0.9% 2020 4.67%

1AylıkΔ -13.6% 103.1% -0.2 bps -9% -18% 422 bps -4 bps 5% 0.7% -0.4% 2021 3.91%

En İyi 5 (%) FENER 4% VESTL 2% EGEEN 2% MPARK 2% BERA 1%

En Kötü 5 (%) IEYHO -9% KERVT -7% ICBCT -7% ASELS -6% TMSN -6%

 Hacmi En Yüksek 5 (TRY mn) THYAO 847 GARAN 823 KOZAA 368 HALKB 345 ASELS 294

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

TAV Holding

Kapanış (TL) : 22.54 -  Hedef Fiyat (TL) : 36.56 - Piyasa Deg.(TL) : 8188 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 6.08 ↑
TAVHL TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 62.19 Analist: esirinel@isyatirim.com.tr 

TAV ve ADP'nin içinde bulunduğu konsorsiyum Sofya Havalimanı için en iyi teklifi verdi 

Yerel bir haber kaynağına göre (capital.bg), TAV ve ADP’nin içinde bulunduğu konsorsiyum Sofya havalimanın 35 yıl süreyle işletilmesi için

en iyi teklifi verdi. Teklif 32.8 milyon ödemeyi ve 903 milyon Euro’luk yatırım içeriyor. İhalenin sonucuna ilişkin şirketler tarafından resmi bir

açıklama gelmedi. Tav Havalimanları, 26 Nisan tarihinde yaptığı açıklamada Sofya havalimanı için teklif verdiğini açıklamıştı. Havalimanı

2018 yılında 7 milyon yolcuya hizmet vermişti.   

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

23/05/2019

Yurtiçi Ajanda
Mayıs Reel Sektör Güven Endeksi - Saat:14:30 
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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

