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Piyasalarda Bugün
Piyasalar                                                                                                                                      21/06/2019

Küresel piyasalarda Ocak'tan sonra en iyi hafta

 

FED ve Avrupa Merkez Bankası’ndan gelen faiz indirim mesajları ile küresel piyasalar Ocak ayından sonra en iyi haftayı kapatmaya

hazırlanıyor. Geçen hafta sonundan itibaren MSCI Dünya endeksi %2.3 artış kaydederken, MSCI GOÜ ve MSCI Türkiye endeksleri, sırasıyla

%4.2 ve %6.5 getiri elde etti. Türkiye endeksinin getirisinin GOÜ’endeksinin üzerinde olmasında Moody’s not indirim kararı öncesinde

geçtiğimiz haftaki sert satışlar etkili oldu. Hafta sonu İstanbul seçimlerinin de tamamlanması ile birlikte önümüzdeki haftanın gündemindeki en

kritik madde 28-29 Haziran tarihlerinde yapılacak G20 toplantısı olacak. Burada gözler Trump-Erdogan görüşmesinde, S400 ve olası

yaptırımlar konusundaki açıklamalarda olacak. Öte yandan, Trump ve Xİ –Jinping arasında aynı toplantıda yapılacak görüşme de küresel

piyasaların gündeminin üst sırasında olacak. Piyasaların FED beklentilerini büyük ölçüde fiyatladığı düşünüldüğünde bundan sonrası için

temkinli olmakta fayda var. Mevcut seviyelerde, yeni uzun pozisyon açmak için geri çekilmelerin beklenmesi daha doğru bir strateji olur.  BIST

100 için en yakın direnç noktası 96K, aşağıda ise 92,500 güçlü destek seviyesi. Bugün BIST’de yatay hafif aşağı yönlü bir açılış görebiliriz.

Trump’ın akşam yaptığı açılamaların İran ile tansiyonu bir miktar düşürdüğü gözleniyor. Petrol fiyatları bu sabah itibarı ile %0.6 ekside işlem

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

Kapanış 94,158 9,962 64.61 1054 226 20.33 6.90 5.7414 6.4859 6.14445 2019 6.71%

1 Gün Δ -0.1% 21.9% 0.1 bps 1.5% 1% -177 bps -20.0 bps -2.1% -1.2% 0.0% 2020 5.54%

1AylıkΔ 10.4% 68.1% 0.8 bps 5% 17% -539 bps -22 bps -5% -1.2% -0.4% 2021 4.76%

En İyi 5 (%) TSPOR 4% ARCLK 3% TSKB 3% YKBNK 3% OTKAR 2%

En Kötü 5 (%) CLEBI -8% PGSUS -3% IEYHO -3% TUPRS -3% TKFEN -3%

 Hacmi En Yüksek 5 (TRY mn) GARAN 1721 THYAO 1385 KRDMD 579 AKBNK 499 HALKB 416

Piyasa Tahminleri

Is Yat.Tah. F/K

BIST-100 En İyi / En Kötü & İşlem Hacmi En Yüksek 5 Şirket

P
iy

a
s
a
 R

a
k
a
m

la
rı

 T
a

b
lo

s
u

BIST Rakamları(TRY) MSCI Rakamları Tahvil Piyasasi Para Piyasası

Lütfen raporumuzun sonunda yer alan bilgilendirme notuna bakınız. 1
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Sirket Haberleri

Emlak Konut GYO

Kapanış (TL) : 1.15 -  Hedef Fiyat (TL) : 1.33 - Piyasa Deg.(TL) : 4370 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 11.28 ↔
EKGYO TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 15.4 Analist: eakalan@isyatirim.com.tr 

Niğde Emlak Konutları Projesi ihale sonuçları - 16 ticari ünitenin 10'una teklif geldi

Emlak Konut, Niğde Emlak Konutları Projesi kapsamında üretilen toplam muhtemel bedeli 25 milyon TL (KDV dâhil) olan 16 adet ticari

ünitenin açık arttırma ihalesinin dün gerçekleştirildiğini duyurdu. İhalede toplam muhtemel bedeli 13,9 milyon TL (KDV dâhil) olan 10 ticari

üniteye 16 mn TL üzerinden teklif geldi. Rakamlar küçük olduğu için ihalenin hisse performansı üzerinde bir etkisinin olmasını beklemiyoruz.

26 Haziran’da 533 milyon TL (KDV dâhil) toplam muhtemel bedel ile satışa sunulacak Maslak 1453 Projesi’nde yer alan 81 adet ticari

ünitenin ihalesi gerçekleştirilecek.

Lütfen raporumuzun sonunda yer alan bilgilendirme notuna bakınız. 2



X

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

21/06/2019

Yurtiçi Ajanda

Yurtdışı Ajanda Tahm. Önc.

JPN:Ulusal TÜFE (Taze gıda hariç)  (Yıllık) % Saat:02:30 -- 0.009

İNG:Kamu Sektörü Net Nakit Gereksinimi (PSNCR)   

Saat:11:30 -- -7,1b

İNG:Kamu Sektörü Net Borçlanma İhtiyacı   Saat:11:30 -- 5,0b

ABD:Mevcut Konut Satışları   Saat:17:00 -- 5,19m

ABD:Mevcut Konut Satışları  (MoM) % Saat:17:00 -- -0.004
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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

