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Piyasalarda Bugün
Piyasalar                                                                                                                                      24/05/2019
Borsa İstanbul İVME’sini koruyabilir mi? 

Dünya borsalarında aşağı yönlü dalgalı seyir devam ediyor. Ticaret savaşlarının büyüme üzerindeki faturası ortaya çıkmaya başladı. Mayıs ayı

ABD imalat sanayi PMI verisi ve yeni siparişler kalemi 2009 üçüncü çeyrekten beri görülen en düşük seviyelere geriledi. Avrupa PMI rakamları

büyüme cephesinde daha da karamsar bir tablo çiziyor.

Türkiye varlıkları uzun bir aradan sonra ilk kez dünya piyasalarından olumlu ayrıştı. Piyasalardaki yükselişte açıklanan yeni finansman paketi

(İVME) kadar, Ağustosa ayında gördüğü dip seviyelerden tepki alışları da etkili oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak tarafından açıklanan "İleri, Verimli, Milli Endüstri (İVME) Finansman Paketi" günün en önemli gelişmesiydi.

Cari açığı azaltacak, istihdamı artıracak, teknolojik anlamda katma değer yaratabilecek sektörlere kamu bankaları yoluyla 30 milyarlık destek

içeren paket ile ekonomide sert iniş tehlikesi bertaraf edilmek isteniyor.

Enflasyon veya DİBS faizleri üzerine iki üç puanlık fark eklenerek uygun maliyetle sunulacak olan kredi şirketlere can suyu sağlamakta etkili

olabilir. Ancak geçmiş dönemde uygulanan paketlerin sınırlı etki yaratması piyasaların İVME paketine de de temkinli yaklaşmasına sebep

olacaktır.

Dünya piyasalarında devam eden satıcılı havaya paralel Borsa İstanbul’da hafif aşağı yönlü bir seyir öngörüyoruz. İstanbul Hava limanında

hisse satışı için Lazard’ın yetkilendirilmesi haberi sonrasında THY hisselerinde görülen yükseliş kısa vadede devam edebilir. 
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BIST-100 Hacim Yabanci%  EM Türkiye Gösterge Eurobond-2043 US$/TRY EUR/TRY Sepet

Kapanış 84,596 5,700 63.89 985 192 25.92 7.33 6.1362 6.835 6.4754 2019 5.86%

1 Gün Δ 1.1% -2.7% 0.0 bps -1.3% 1% 20 bps 13.9 bps 0.8% 0.6% -0.2% 2020 4.72%

1AylıkΔ -11.8% 103.9% 0.0 bps -10% -16% 442 bps 11 bps 5% 0.6% -0.9% 2021 3.95%

En İyi 5 (%) VESTL 6% SOKM 6% THYAO 5% ARCLK 4% POLHO 4%

En Kötü 5 (%) IPEKE -6% HURGZ -5% KERVT -4% TMSN -3% BERA -3%

 Hacmi En Yüksek 5 (TRY mn) GARAN 1035 THYAO 975 KOZAA 337 HALKB 310 ASELS 284

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) : 22.74 -  Hedef Fiyat (TL) : 36.56 - Piyasa Deg.(TL) : 8261 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 6.07 ↑
TAVHL TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 60.76 Analist: esirinel@isyatirim.com.tr 

 IGA Istanbul Yeni Havalimanı'nda hisse satışı için Lazard'ı yetkilendirdi

Bloomberg’de çıkan haber göre, İGA Istanbul Yeni Havalimanı’nda potansiyel hisse satışı için Lazard’ı yetkilendirdi. Haberde hisse alımı

için TAV, Vinci ve Ferrovial ilgelenen  şirketler arasında yer alıyor. Haberi IGA kabul etmezken, TAV yorum yapmadı.

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

