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Piyasalarda Bugün
Piyasalar                                                                                                                                      11/07/2019

Güçlenen global risk iştahı yerel riskleri gölgeliyor…

 

Dün FED Başkanı Powell’ın kongrede yaptığı konuşmada son para kurulu toplantısından bu yana yaşanan gelişmeleri (yüksek istihdam verisi

ve ticaret savaşlarında ateşkes) faiz indirim kararını ötelemek için yeterli görmediğine işaret etmesi, Temmuz ayında 25 baz puanlık bir faiz

indirim ihtimalini oldukça güçlendirdi. Finansal koşulların zaten gevşek olduğunu ve faiz indirimlerinin mucize yaratmayabileceği ihtimalini şu

an için göz ardı eden piyasalar, bir kez daha Powell’ın mesajlarını coşkuyla karşıladı. BIST 100 endeksi dün öğleden sonra gelen alımların

ardından 99K seviyesinin hemen altında kapanış yaptı.  Global risk iştahındaki güçlenme,  AB ile petrol arama konusunda, ABD ile de S400

teslimatları konusundaki gerginliği ve bunlar ile ilgili olası yaptırım risklerini gölgeliyor.  Yükselişin devamında 99K ve 100K seviyeleri direnç

noktaları olarak karşımıza çıkıyor. Aşağıda ise 96,400 önemli destek  seviyesi. Açılışta yükseliş trendinin devamı beklenebilir, sonrasında saat

15:30 da açıklanacak ABD enflasyon verileri piyasanın seyrini etkileyebilir (beklentilerin üzerinde bir enflasyon verisi faiz indirim beklentisini

törpüleyebilir, aksi ise ralliyi güçlendirebilir) . Yurtiçinde Mayıs ayı cari işlemler dengesi (İş Yatırım tahmini : 0.6 milyar dolar fazla) bugünün

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

Kapanış 98,585 8,677 65.61 1049 243 19.29 397.00 5.7485 6.4485 6.02925 2019 7.20%

1 Gün Δ 1.8% 1.3% 0.0 bps 0.6% 2% 14 bps 1.4 bps 0.5% 0.6% 0.8% 2020 6.00%

1AylıkΔ 5.1% 45.0% 1.2 bps 4% 7% -413 bps -75 bps -2% 0.6% -0.8% 2021 4.96%

En İyi 5 (%) ISFIN 10% CEMTS 7% OTKAR 6% VAKBN 6% SOKM 5%

En Kötü 5 (%) TOASO -3% TUKAS -2% EREGL -1% METRO -1% KARSN -1%

 Hacmi En Yüksek 5 (TRY mn) GARAN 1708 THYAO 1436 VAKBN 454 AKBNK 407 HALKB 389

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) : 4.3 -  Hedef Fiyat (TL) : 4.24 - Piyasa Deg.(TL) : 1316 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.16 ↑
AKGRT TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: -1.35 Analist: bsengonul@isyatirim.com.tr 

Aksigorta Haziran ayı prim üretim sonuçlarını açıkladı

Aksigorta Haziran ayı prim üretim sonuçlarını açıkladı. Buna göre şirket Haziran ayında TL 366mn’luk üretim yaparak geçen senenin

aynı ayına göre primlerini %53 arttırdı. Şirketin 2019 toplam prim üretimi ise yıllık olarak %28 artarak TL 2.14 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 %16 artması şirketin teknik karlılığındaki olumlu

görünümün devam ettiğini gösteriyor.

Emlak Konut GYO

Kapanış (TL) : 1.18 -  Hedef Fiyat (TL) : 1.33 - Piyasa Deg.(TL) : 4484 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 10.6 ↓
EKGYO TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 12.47 Analist: eakalan@isyatirim.com.tr 

Emlak Konut 2Ç19 satış raporunu yayınladı.

Emlak Konut yılın ilk yarısında 162 bin m2 alana sahip 907 adet bağımsız bölümün satış ve önsatışı ile toplamda 1,57 milyar TL (KDV

Hariç) satış değerine ulaştı. Şirket 2019 yılının ilk yarısı için koyduğu 2,44 milyar TL toplam satış değeri ve 320 bin m2 satılabilir alan

hedefinin altında kalmıştır. Çeyreklik bazda bakıcak olursak, Emlak Konut 2Ç19’da 360 milyon TL değerinde satış/önsatış gerçekleştirmiş

ve 2Ç19 için hedeflediği 1.38 milyar TL satış değerine ulaşamamıştır. İstanbul seçiminin tekrarı ve yüksek faiz oranları beklentilerden zayıf

gerçekleşen sonuçların ana nedenleri arasında. Şirket satışların 3. ve 4. çeyreklerde canlanmasını bekliyor ve yıl sonu hedefi olan 7.3

milyar TL satış değerini koruyor. (Hafif olumsuz)

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

11/07/2019

Yurtiçi Ajanda
Mayıs Cari Denge - Saat:10.00 (İş Yatırım beklentisi: 0,58 

milyar dolar fazla; Piyasa medyan beklentisi: 0,3 milyar 

dolar fazla) 

Yurtdışı Ajanda Tahm. Önc.

İNG:RICS Konut Fiyatları Dengesi % Saat:02:01 -- -0.1

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 -- 0.008

ALM:TÜFE (Aylık) % Saat:09:00 -- 0.003

ALM:TÜFE (Yıllık) % Saat:09:00 -- 0.016

ALM:TÜFE (AB Uyarlanmış)  (Aylık) % Saat:09:00 -- 0.001

ALM:TÜFE (AB Uyarlanmış)  (Yıllık) % Saat:09:00 -- 0.013

FRN:TÜFE (AB Uyarlanmış)  (Aylık) % Saat:09:45 -- 0.003

FRN:TÜFE (AB Uyarlanmış)  (Yıllık) % Saat:09:45 -- 0.014

FRN:TÜFE (Yıllık) % Saat:09:45 -- 0.012

BRZ:FIPE Tüketici Fiyat Endeksi - Haftalık % Saat:11:00 -- 0.0012

BRZ:Perakende Satışlar (Aylık) % Saat:15:00 -- -0.006

BRZ:Perakende Satislar (Yillik) % Saat:15:00 -- 0.017

ABD:Çekirdek TÜFE  (Aylık) % Saat:15:30 -- 0.001

ABD:TÜFE (Yıllık) % Saat:15:30 -- 0.018

ABD:CPI (Mevsimsellikten Arındırılmamış) % Saat:15:30 -- 256.092

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

ABD:Aylık Bütçe Durumu % Saat:21:00 --

-

$207,8b
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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. 
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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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