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Piyasalarda Bugün
Piyasalar                                                                                                                                      10/07/2019
Avrupa Birliği’nden yaptırım endişesi…

Dünya borsalarında kar satışları devam ediyor. Güçlü dolar, yükselen faizler, ticaret savaşları endişesi küresel risk iştahını bozmaya başladı.

Fed Başkanı Powell’in bugün 16:30’da yapacağı konuşma ve FOMC tutanakları iyimser havayı geri getirmek için yeterli olmayabilir.

Türkiye varlıkları dünyadan negatif ayrışmaya devam ediyor. Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya’nın görevden alınmasıyla başlayan satışlar,

Avrupa birliğinin Akdeniz’de sondaj çalışmaları nedeniyle Türkiye’ye yaptırımlar uygulayabileceği açıklamasıyla derinleşti. THY ve TSKB

hisselerinde haber sonrası sert satışlar görüldü.

Avrupa Komisyonu tarafından önerilen yaptırımlar arasında Türkiye’ye gelecek sene yapılacak aday ülke yardımından 145,8 milyon euroluk

kesinti yapılması, Avrupa Yatırım Bankası (European Investment Bank-EIB) Türkiye’deki kredi aktivitelerinin, özellikle de hükümet destekli

kredileri gözden geçirilmesi, Türkiye ile devam eden havacılık anlaşması görüşmelerinin dondurulması yer alıyor. Söz konusu yaptırımlar THY

ve TSKB hisseleri üzerinde sınırlı olumsuz etki yaratabilir.

Küresel risk iştahındaki bozulma işaretleri, ABD ve Avrupa’nın eşanlı yaptırım riski nedeniyle Türkiye varlıklarında satıcılı havanın devam

etmesini bekliyoruz. Geleceğe yönelik güçlü projeksiyonlar açıklayan Sasa hisseleri piyasadan pozitif ayrışabilir.
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Haberler & Makro Ekonomi
Avrupa Birliği Türkiye’ye Yönelik Yardımları Kesmeyi Değerlendirecek 

Bloomberg Haber Ajansında çıkan bir habere göre AB büyükelçileri bugün Türkiye’nin Akdeniz’deki sondaj çalışmalarına karşı olarak

Türkiye’ye yönelik bir dizi önlemi devreye sokmayı tartışacak. Ayrıca, AB Dışişleri Bakanları gelecek hafta Brüksel’de yapılacak toplantıda AB

Komisyonu tarafından yapılan bu önlem önerilerinin bir kısmını ya da tamamının uygulanmasını tartışacak.

Avrupa Komisyonu tarafından önerilen önlemler arasında Türkiye’ye gelecek sene yapılacak aday ülke yardımından 145,8 milyon euroluk

kesinti yapılması, Avrupa Yatırım Bankası (European Investment Bank-EIB) Türkiye’deki kredi aktivitelerinin, özellikle de hükümet destekli

kredileri gözden geçirilmesi, Türkiye ile devam eden havacılık anlaşması görüşmelerinin dondurulması, enerji, ekonomi, tarım ve ulaştırma

bakanları seviyesindeki görüşmelerin askıya alınması ve AB- Türkiye liderler toplantısı yapılmaması yer alıyor.

Türkiye ve AB arasında havacılık sektörünün entegrasyonu konusundaki görüşmeler Haziran 2016’da başlamıştı. Olası bir anlaşma uçuşları

arttırabileceğinden İstanbul Havalimanı kapasitesini olumlu etkileyebilir. Anlaşma ile ilgili görüşmelerin askıya alınmasının THY’ye kayda değer

bir etkisi olmayacağını düşünüyoruz.

AB’nin EIB aracılığıyla Türkiye’ye finansmanı kesmesi durumunda TSKB’nin sınırlı da olsa bir miktar olumsuz etkilenebileceğini düşünüyoruz.

Bankanın uzun vadeli bu tür kurumlardan elde ettiği fonlaması toplam fonlamanın (US$6.3 milyar) yarısının biraz üzerinde. EIB’den elde edilen

finansman ise bu fonlamanın %28’ini oluşturmakta. Bununla beraber bankanın güçlü likidite durumu ve fonlarını daha değişik kaynaklardan

elde edebilmesi bu olumsuz etkiyi sınırlayacaktır.

Hazine Temmuz Borçlanmasını Tamamladı 

Hazine ve Maliye Bakanlığı dün düzenlediği 3 aylık kuponsuz, 2 yıl vadeli gösterge ce 6 yıl vadeli değişken faizli tahvil ihracı ile Temmuz ayı iç

borçlanma programını tamamladı. Dün düzenlen 3 ihale ile Hazine 8,4 milyar TL’si piyasadan olmak üzere toplamda 11,0 milyar TL borçlandı.

Böylece Temmuz toplamında 23,3 milyar TL (19,4 milyar TL’si piyasadan) ile 19,5 milyar TL’lik hedefinin üzerinde borçlandı. Temmuz ayı iç

borç çevirme oranı ise %109 oldu (hedef: %91). 

 

Yeni açıklanan ekonomik planda emeklilik sisteminde katılımcılara kısmi nakit çekme imkanı getiriliyor.

Yeni açıklanan ekonomik planda emeklilik sisteminde katılımcılara kısmi nakit çekme imkanı getiriliyor. Katılımcılar sistemden çıkmadan

ihtiyaçları kadar miktarı hesaplarından çekebilecekler. Bu durumun sistemden ayrılma oranlarını aşağıya çekebilecek olması nedeniyle olumlu

olduğunu düşünüyoruz. 2018 sonunda %4’ler civarında tepe yapan ayrılma oranları halen %2’lerde seyrediyor.

BIST-100 Hacim Yabanci%  EM Türkiye Gösterge 5 Yıllık CDS US$/TRY EUR/TRY Sepet

Kapanış 96,811 8,567 65.58 1042 238 19.15 395.65 5.7225 6.4113 6.0782 2019 7.02%

1 Gün Δ -1.9% 21.5% 0.1 bps -0.4% -1% 3 bps -1.3 bps -0.2% -0.4% 0.1% 2020 5.89%

1AylıkΔ 3.2% 43.1% 1.1 bps 3% 5% -427 bps -76 bps -2% -0.4% -0.2% 2021 4.91%

En İyi 5 (%) KERVT 4% BIMAS 4% ENKAI 3% TUPRS 2% ENJSA 2%

En Kötü 5 (%) VESTL -8% MPARK -6% IPEKE -6% EKGYO -6% GOZDE -6%

 Hacmi En Yüksek 5 (TRY mn) GARAN 1699 THYAO 1149 AKBNK 543 HALKB 424 VAKBN 390

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

TSKB                          

Kapanış (TL) : 0.77 -  Hedef Fiyat (TL) : 1 - Piyasa Deg.(TL) : 2156 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 3.61 ↑
TSKB TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 29.87 Analist: bsengonul@isyatirim.com.tr 

TSKB yurtdışı piyasalardan TSKB yurtdışı piyasalardan 

TSKB yurtdışı piyasalardan €97.5mn ve USD 67.5mn olmak üzere iki tranşta sendikasyon kredisi temin etti. Geçen sene elde edilen

kredinin yaklaşık %90’ının çevrildiğini görüyoruz. Olumlu

Sasa Polyester Sanayi A.Ş.

Kapanış (TL) : 6.6 -  Hedef Fiyat (TL) : n.a - Piyasa Deg.(TL) : 5478 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 12.25 ↑
SASA TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a Analist: akumbaraci@isyatirim.com.tr 

Sasa geleceğe dönük beklentilerini açıkladı

Sasa geleceğe dönük beklentilerini açıkladı :

- Şirket 2019 yılında 786 milyon dolar olacağını tahmin ettiği cirosunu 2021 yılında 1.9 milyar dolara yükseltmeyi öngörüyor.

- Toplam üretim 2019 yılında  528K ton’dan 2021 yılında  1.31 milyon ton’a yükselecek

- Tahmini FAVÖK 2019 yılında 126 milyon dolardan 2022 yılında  313 milyon dolara çıkması öngörülüyor

- 2019 yılında 280 milyon dolar olarak tahmin edilen net karın 2022 yılında 215 milyon dolar olması bekleniyor

Yukarıdaki öngörülere göre şirketin çarpanları aşağıdaki gibi oluyor:

2019T FD/FAVÖK : 9.2x; 2020T FD/FAVÖK :5.2 ; 2021T FD/FAVÖK :3.2

2019T F/K : 3.4 ; 2020T F/K :4.7x    ; 2021T F/K : 4.6x

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

10/07/2019

Yurtiçi Ajanda

Yurtdışı Ajanda Tahm. Önc.

JPN:Üretici Fiyatları Endeksi (Aylık) % Saat:02:50 -- -0.001

JPN:Üretici Fiyatları Endeksi (Yıllık)   Saat:02:50 -- 0.007

ÇİN:TÜFE (Yıllık)   Saat:04:30 -- 0.027

ÇİN:Üretici Fiyatları Endeksi (Yıllık)   Saat:04:30 -- 0.006

FRN:Sanayi Üretimi    (Aylık) % Saat:09:45 -- 0.004

FRN:Sanayi Üretimi    (YoY) % Saat:09:45 -- 0.011

FRN:İmalat üretimi (Aylık)   Saat:09:45 -- 0

FRN:İmalat Üretimi (Yıllık)   Saat:09:45 -- 0.005

İNG:Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (Aylık)   Saat:11:30 -- -0.004

İNG:Sanayi Üretimi    (Aylık)   Saat:11:30 -- -0.027

İNG:Sanayi Üretimi    (YoY)   Saat:11:30 -- -0.01

İNG:İmalat üretimi (Aylık) % Saat:11:30 -- -0.039

İNG:İnşaat Sektörü Üretimi SA MoM   Saat:11:30 -- -0.004

İNG:İnşaat Sektörü Üretimi (Dönemsellikten arındırılmış) 

(Yıllık) % Saat:11:30 -- 0.024

İNG:Görünen Ticaret Dengesi GBP/Mn % Saat:11:30 --

-

£12113

m

İNG:Ticaret Dengesi Non EU GBP/Mn   Saat:11:30 --

-

£4595m

İNG:Ticaret Dengesi  % Saat:11:30 --

-

£2740m

ABD:MBA Mortgage Başvuruları  % Saat:14:00 -- --

ABD:Toptan Satışlar  (Aylık)   Saat:17:00 -- -0.004

ABD:Toptan Satış Stokları (Aylyk) % Saat:17:00 -- 0.004

x

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. 
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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


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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