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Piyasalarda Bugün
Piyasalar                                                                                                                                      13/06/2019
Merkez Kapıyı araladı…

Dünya borsalarında hızlı yükseliş sonrası kar satışları devam ediyor. Beklentilerden düşük gelen enflasyon verisi sonrası faizler gerilerken

hisse senedi piyasalarında satıcılı bir seyir görülüyor.  Bozulmaya başlayan risk iştahı ile altın ve yen hafif yükseliyor.

Zayıf ABD enflasyonu sonrası güçlenen Fed faiz indirim beklentisine ve PPK toplantısında faiz indirimine gidilmemesine rağmen Türkiye

varlıklarında önemli bir pozitif bir ayrışma görülmüyor. Banka hisselerindeki kar satışları dikkat çekiyor. Merkez Bankası’nın önümüzdeki

aylarda faiz indirimi için kapıyı aralaması sıkı para politikasının etkisini sınırlıyor.

ABD ve Avrupa borsalarındaki satışlar ve Başkan Erdoğan’ın S400 alınmayabilir spekülasyonunu net bir şekilde reddetmesi üzerine Borsa

İstanbul’un %0,6 gerileyerek 91,900 seviyesindeki destek seviyesini denemesini bekliyoruz. 

BDDK’nın elektronik eşya ve havayolu şirketlerindeki kredi kartı taksit sayılarını artırması kararı sonrası Arçelik, Vestel, Vestel Beyaz, THY,

Pegasus, Yataş, Indes hisselerinde endekse göre pozitif ayrışma bekliyoruz.
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Haberler & Makro Ekonomi
Mayıs’ta Hazine Nakit Açığı 14,7 milyar TL oldu

Dün açıklanan nakit gerçekleşmelerine göre Hazine Mayıs’ta 14,7 milyar TL’lik nakit açığı verdi. Böylece yılın beş ayında nakit açığı 66,7

milyar TL oldu. Öte yandan Mayıs’ta 6,2 milyar TL’lik faiz dışı açık verildi. Nakit açığı verisi Mayıs ayında da bütçe açığı vereceğimize işaret

ediyor.  

 

Finansman tarafına bakıldığında ise 11,2 milyar TL’lik net iç borçlanmaya karşılık 0,7 milyar TL’lik dış borç sevisi dikkat çekiyor. Bu bağlamda

bütçe finansmanı için Hazine Mevduatlarından 3,8 milyar TL kullandırıldı. Merkez Bankası verisine göre kamu mevduatı büyüklüğü Mayıs sonu

itibariyle 48,1 milyar TL’ye yükseldi (Nisan sonunda: 36,1 milyar TL). 

 

 

BDDK çeşitli sektörlerde kredi kartı taksit sayılarını arttırdı.

Buna göre mobilya alımlarında kredi kartı işlemlerinde geçerli olacak en fazla taksit sayısı 12 aydan 18 aya çıkarılırken, elektronik eşyalarda3

aydan 6 aya yükseltildi. Değeri üç bin beş yüz TL’yi aşmayan TV alımlarında taksit sayısı 9’dan 12’ye çıkarıldı. Havayolu ve turizm

aktivitelerinde kredi kart taksit sayısı 9’dan 12’ye yükseltilirken vergi ödemlerinde de sayı 12’ye çıkarıldı. Elektrikli ev eşyalarında maksimum

sayısı 18’e çıkarıldı. Kredi kart taksit sayılarının uzatılmasıyla, mobilya, beyaz eşya, elektronik perakende, havayolu ve turizm sektörlerinde

sınırlı olumlu etkinin gerçekleşmesini bekliyoruz. Artan taksit sayısının iç talebe yapacığı olumlu katkı nedeni ile, Yataş (YATAS.IS), Indeks

Bilgisayar (INDES.IS), Arçelik (ARCLK.IS), Vestel Elektronik (VESTL.IS), Vestel Beyaz Eşya (VESBE.IS), Türk Hava Yolları

(THYAO.IS) ve Pegasus’un (PGSUS.IS), olumlu etkilemesini bekliyoruz.  

Kobilere yönelik yeni bir 25 milyarlık KGF programı hayata geçirilecek

Kobilere yönelik yeni bir 25 milyarlık KGF programı hayata geçirilecek. 12 büyük bankanın katılımıyla sunulacak 25 milyarlık paketteki vadeler

36 aydan 48 aya ve 6 ay ödemesiz olarak belirlenecek. Kredinin maliyeti TÜFE+%4-4.5 olarak belirlenip şirketlerin finansman maiyetleri de

gözetilmiş olacak. Bankaların da KGF paketine olan ilgisinin devam etmesini bekliyoruz. Hem sermaye yeterliliği hem de teminatlı olduğu için

sektörün ilgisinin sürmesi beklenebilir. Sınırlı olumlu.

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

Kapanış 92,606 6,542 64.51 1026 221 22.70 7.07 5.8101 6.5827 6.2006 2019 6.61%

1 Gün Δ -0.2% -12.3% 0.1 bps -0.5% 0% -4 bps -6.5 bps 0.4% 0.5% -0.2% 2020 5.39%

1AylıkΔ 7.3% -9.1% 0.8 bps 1% 14% -223 bps -31 bps -5% 0.5% -1.3% 2021 4.70%

En İyi 5 (%) KARSN 6% METRO 6% PARSN 6% GLYHO 5% ARCLK 4%

En Kötü 5 (%) ISFIN -5% IEYHO -3% SOKM -2% MPARK -2% TUPRS -2%

 Hacmi En Yüksek 5 (TRY mn) GARAN 986 THYAO 820 PETKM 401 AKBNK 365 KOZAA 229

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

Aksigorta                     

Kapanış (TL) : 4.35 -  Hedef Fiyat (TL) : 4.24 - Piyasa Deg.(TL) : 1331 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.19 ↑
akgrt TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: -2.48 Analist: bsengonul@isyatirim.com.tr 

Aksigorta Mayıs ayı prim üretim sonuçlarını açıkladı

Aksigorta Mayıs ayı prim üretim sonuçlarını açıkladı. Buna göre şirket Mayıs ayında TL 397mn’luk üretim yaparak geçen senenin aynı

ayına göre primlerini %54 arttırdı. Şirketin 2019 toplam prim üretimi ise yıllık olarak %24 artarak TL 1.79 milyar düzeyine yükseldi. Prim

üretimindeki artış daha çok yangın, genel sorumluluk ve sağlık segmentlerindeki prim üretim artışından kaynaklı gözüküyor. Bunun yanında

yıl içinde gerçekleşen hasarların geçen yılın aynı dönemine göre sadece %13 artması şirketin teknik karlılığındaki olumlu görünümün

devam ettiğini gösteriyor.

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

13/06/2019

Yurtdışı Ajanda Tahm. Önc.

İNG:RICS Konut Fiyatları Dengesi % Saat:02:01 -- -0.23

JPN:Japon Yabancı Tahvil Alımları   Saat:02:50 -- --

JPN:Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları   Saat:02:50 -- --

JPN:Yabancıların Japon Tahvil Alımları   Saat:02:50 -- --

JPN:Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları   

Saat:02:50 -- --

JPN:Üçüncül Sanayi Faaliyet Endeksi  (Aylık) % Saat:07:30 -- -0.004

ALM:TÜFE (Aylık)   Saat:09:00 -- --

ALM:TÜFE (Yıllık)   Saat:09:00 -- --

ALM:TÜFE (AB Uyarlanmış)  (Aylık)   Saat:09:00 -- --

ALM:TÜFE (AB Uyarlanmış)  (Yıllık)   Saat:09:00 -- --

AVR:Endüstriyel Üretim (Dönemsellikten arındırılmış) (Aylık) 

% Saat:12:00 -- -0.003

AVR:Sanayi Üretimi WDA   (Yıllık) % Saat:12:00 -- -0.006

ABD:İthalat Fiyat Endeksi (Aylık) % Saat:15:30 -- 0.002

ABD:İthalat Fiyat Endeksi (Yıllık) % Saat:15:30 -- -0.002

ABD:Haftalık İşsizlik Başvuruları    Saat:15:30 -- --

ABD:Bloomberg Tüketici Konfor Endeksi   Saat:16:45 -- --
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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

