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Piyasalarda Bugün
Piyasalar                                                                                                                                      27/05/2019
Avrupa Parlamentosu seçimleri sonrasında sınırlı iyimserlik…

Merkez Partilerin oy kaybederek de olsa çoğunluğu elde tuttuğu Avrupa Parlamentosu seçimleri sonrasında Avrupa borsaları ve avroda sınırlı

bir yükselişle haftaya başlıyoruz. Fransa, İtalya ve İngiltere’de Avrupa karşıtı partilerin yükselişi orta vadede anlaşmasız Brexit ihtimalini

artırabilir. Ancak ilk tepkiler bu yönde bir fiyatlamaya işaret etmiyor.

ABD ve Asya borsalarındaki yükselişe paralel Türkiye piyasalarında hafif yukarı yönlü bir açılış öngörüyoruz. ABD ve Londra piyasalarının

kapalı olması nedeniyle Türkiye piyasalarında işlem hacminin düşük olması bekleniyor.

Yurtiçinde gözler Fiat Chrysler Renault birleşme teklifi haberi sonrası Tofas hisselerinde. Birleşmenin gerçekleşmesi durumunda Fiat Chrysler

Renault dünyanın üçüncü büyük üreticisi konumuna gelmesi Tofaş için ölçek ekonomisi yaratabilir.
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Haberler & Makro Ekonomi
Moody's

Moody’s geçtiğimiz günlerde yayınlanan ve US$100 bin üzerindeki döviz alımlarına T+1 takas kuralı getiren düzenlemenin, DTH sahiplerinin

güvenini zedeleyebileceği görüşüyle Türk Bankalarının kredi notları açısından potansiyel bir olumsuzluk olduğunu açıkladı. 

 

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

Kapanış 86,072 6,889 64.04 987 195 25.92 7.38 6.0766 6.7986 6.4486 2019 5.95%

1 Gün Δ 1.7% 20.8% 0.2 bps 0.2% 2% 20 bps 4.9 bps -1.0% -0.5% 0.4% 2020 4.78%

1AylıkΔ -10.3% 146.4% 0.1 bps -9% -14% 442 bps 16 bps 4% -0.5% -0.2% 2021 4.01%

En İyi 5 (%) IEYHO 16% SASA 15% METRO 10% CCOLA 7% KOZAL 5%

En Kötü 5 (%) BIMAS -2% SODA -1% TCELL -1% SOKM -1% KERVT -1%

 Hacmi En Yüksek 5 (TRY mn) GARAN 1178 THYAO 948 HALKB 448 SASA 410 KOZAA 372

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

Tofaş Fabrika

Kapanış (TL) : 15.63 -  Hedef Fiyat (TL) : 22.48 - Piyasa Deg.(TL) : 7815 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 3.99 ↑
TOASO TI Equity- Öneri :SAT Get.Pot.%: 43.85 Analist: esirinel@isyatirim.com.tr 

Fiat Chrysler ile Renault birleşme planları için görüşüyor

Basında yer alan haberlere göre Fiat Chrysler ile Renault birleşme planları için görüşüyor. Olası birleşme Renault ve Fiat Chrysler’ı,

Volkswagen ve Toyota'nın arkasından satışlarla dünyanın üçüncü büyük otomobil üreticisi yapacak. 2018 yılında Renault Grubu ve Fiat

Grubu (Tofaş), Türkiye'de hafif araç pazarında sırasıyla %18,6 ve % 11,7 pazar payına sahip. Birleşme olumlu sonuçlanırsa, özellikle

elektrikli arabaların ve otonom sürüş teknolojisinin geliştirilmesi de dahil olmak üzere teknoloji değişikliği için ölçek enonomisi, sinerji ve

maliyet optimizasyonu yaratarak Tofas için olumlu olacağına inanıyoruz.

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

