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Piyasalarda Bugün
Piyasalar                                                                                                                                      17/07/2019
S400 yaptırım korkusu azalıyor

Dünya borsaları hızlı yükseliş sonrasında soluklanıyor. Küresel ticaretin önündeki engellere rağmen dünya ekonomisi genişleyici para ve

maliye politikalarıyla büyümeye devam ediyor. Risk iştahının güçlenmesine paralel gelişmekte olan varlıklara para girişi dürüyor. 

Yunanistan’ın %3,9 getiri vadeden 10 yıllık tahvil ihracına 12 milyar avro talep (satış 2,5 milyar avro) geldi.

Beklentilerden güçlü perakende satış verisi sonrası uzun vadeli ABD tahvillerinde görülen sınırlı kayba karşın Fed vadelileri önümüzdeki 12 ay

için 85bp faiz indirimi fiyatlamaya devam ediyor. Geçmiş veri Fed’in sigorta indiriminin 75bp civarında olduğunu gösteriyor.

Cuma günkü sert satışlar sonrasında Türkiye varlıkları tepki alışıyla yükseldi. ABD ile Türkiye arasında devam eden görüşmeler S400

yaptırımlarının sınırlı olacağı beklentisini artırarak piyasaları destekliyor. 25 Temmuz PPK toplantısı için faiz indiriminin önden yüklemeli

olacağı beklentisine paralel 10 yıllık tahvillerdeki satış devam ediyor. Türk lirası sert faiz indirim beklentisine rağmen güçlü seyrediyor.

Gelişmekte olan piyasalardaki olumlu havaya paralel Borsa İstanbul’da hafif yukarı yönlü bir açılış bekliyoruz. Başkan Trump’ın Türkiye poziitf

açıklamasının piyasa etkisinin sınırlı olacağını öngörüyoruz.

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Haberler & Makro Ekonomi
İşsizlik Oranında Yükseliş Devam Ediyor 

Nisan’da mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı önceki aya kıyasla 0,1 puan artarak %13,8’e yükseldi. Geçen yılın aynı ayında

işsizlik oranı %10,3 seviyesindeydi. Arındırılmış işsizlik oranı son 14 aydır aralıksız olarak aylık bazda artıyor. Öte yandan arındırılmış tarım

dışı işsizlik oranı %16,0 ile aylık bazda değişmezken, genç işsizlik oranı %25,5’e geriledi (Mart 2019: %25,7). Son olarak Mart’ta iş gücüne

katılım oranı önceki aya kıyasla 0,2 puan azalarak %53,1’e geriledi.

 

Aylık istihdam yaratımında önceki iki ayda görülen artış sonrası Nisan’da yön tekrar aşağıya döndü ve 74bin kişilik azalma oldu. Nisan ayı

istihdam detaylarda tarım istihdamının 84bin kişi azaldığı, inşaat ve hizmet istihdamının ise sırasıyla 32 ve 30bin kişi azaldığı görülüyor.

Verideki tek iyi haber ise sanayi istihdamında 71bin kişilik aylık artışın olması.  

 

Özetle işsizlik oranındaki yükseliş Nisan ayında da devam etti. Ancak son iki aydır artışın hız kestiğini görüyoruz. Geçen hafta açıklanan ve

büyümede toparlanma sinyali veren Mayıs sanayi üretimini ve diğer öncü göstergelerde görülen iyileşmeyi dikkate alarak Mayıs ayı istihdam

piyasasına kısmi bir toparlanma görebiliriz. Ancak istihdam piyasasındaki olası toparlanmanın kırılgan olacağını düşünüyoruz.   

Haziran 2019 Merkezi Yönetim Bütçesi

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

Kapanış 98,028 6,354 65.49 1060 241 18.91 389.53 5.7130 6.4202 6.0557 2019 7.16%

1 Gün Δ 1.0% -16.7% 0.0 bps 0.9% 1% -1 bps -20.7 bps 0.2% 0.0% 0.4% 2020 5.96%

1AylıkΔ 8.0% 8.1% 1.3 bps 4% 13% -376 bps -94 bps -3% 0.0% 0.6% 2021 4.93%

En İyi 5 (%) ICBCT 8% GEREL 5% TKFEN 5% PGSUS 5% ALARK 4%

En Kötü 5 (%) IEYHO -3% AEFES -3% KERVT -3% TUKAS -2% AKBNK -2%

 Hacmi En Yüksek 5 (TRY mn) GARAN 1453 THYAO 880 AKBNK 404 HALKB 253 VAKBN 250

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



Haberler & Makro Ekonomi
Haziran’da Merkezi Yönetim bütçesi 12,1 milyar TL açık verirken faiz dışı denge 7,7 milyar TL açık verdi. Geçen yılın aynı ayında bu rakamlar

sırasıyla 25,6 milyar TL açık ve 23,2 milyar TL faiz dışı açık şeklindeydi. Bütçedeki iyileşme faiz hariç harcamaların yıllık %15,5 azalması etkili

oldu.

 

Harcama tarafındaki azalmada sosyal güvenlik harcamalarının (faturalı ödemeler) geçen sene Haziran’a göre azalması temel faktör. Ayrıca

sermaye giderlerinde ve borç verme kaleminde de azalma söz konusu. Öte yandan personel giderlerindeki artış devam ediyor. 

Gelir tarafında yıllık bazda %7,6’lık artış var. Ancak geçen sene Haziran performansına göre gelir performansında düşüş var. Haziran’daki

%7,6’lık gelir artışının 4,1 puanı vergiden, 4,8 puanı faiz-pay-ceza (diğer çeşitli gelirler kısmı, detayını göremiyoruz) kaleminden geliyor. Vergi

gelirlerinde ise gelir vergisi, KDV ve tütün ürünlerinden alınan ÖTV gelirlerindeki artış öne çıkıyor. Öte yandan ithalattan alınan KDV ve

motorlu karar taşıtlarından alınan ÖTV gelirlerinde düşüş sürüyor. 

 

Yılın ilk yarısında bütçe açığı 78,6 milyar TL’ye ulaşırken, faiz dışı denge 27,9 milyar TL açık verdi. 2018’in aynı döneminde bütçe açığı 25,6

milyar TL, faiz dışı açık ise 12,3 milyar TL seviyesindeydi. Haziran ayındaki kısmı toparlanmaya rağmen bütçede vergi gelirlerindeki sert

düşüşün etkisiyle ilk yarıda ciddi bir bozulma görüyoruz.  

 

Özetle bütçedeki Haziran ayında harcama kalemlerindeki azalma nedeniyle kısmi bir toparlanma görüyoruz. Ayrıca vergi gelirlerinde bir

toparlanma olması iyi haber. İç talepteki iyileşmenin boyutuna bağlı olarak bu cephede yılın ikinci yarısında daha iyi bir görünüm bekliyoruz. 

 

Haziran’daki kısmi toparlanmaya rağmen yılın ilk yarısına bakıldığında ise bütçedeki bozulma net şekilde görülüyor. Mevcut görünüm

nedeniyle 110 milyar TL (milli gelirin %2,5’i) olan yıllık bütçe açığı tahminimiz üzerinde yukarı yönlü risklerin olduğunu belirtiyorduk. Ancak

Merkez Bankası yedek akçe transferi bütçedeki yukarı yönlü riskleri sınırlayacaktır. Bu bağlamda şimdilik 2019 bütçe hedefinde bir değişiklik

yapmıyoruz.   

 

Lütfen raporumuzun sonunda yer alan bilgilendirme notuna bakınız. 2
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Sirket Haberleri

Vestel Elektronik

Kapanış (TL) : 9.7 -  Hedef Fiyat (TL) : 11.9 - Piyasa Deg.(TL) : 3254 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 19.87 ↔
VESTL TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 22.66 Analist: esirinel@isyatirim.com.tr 

2016 da Rekabet Kurulu tarafından verilen 8 milyon TL'lik ceza ile İlgili yasal süreç devam ediyor

Şirket yaptığı açıklamada 2016 uılında Rekabet Kurulu tarafından %100 bağlı ortaklığı Vestel Ticaret'e verilen 8 milyon TL'lik cezaya karşı

açtığı davanın mahkeme tarafından reddedildiğini, fakat temyiz hakkının bulunduğunu belirtti.

Türk Traktör

Kapanış (TL) : 30.82 -  Hedef Fiyat (TL) : 31.25 - Piyasa Deg.(TL) : 1645 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.81 ↔
TTRAK TI Equity- Öneri :SAT Get.Pot.%: 1.41 Analist: esirinel@isyatirim.com.tr 

Türk Traktör 2Ç Finasallarını 30 Temmuz tarihinde açıklayacak

Türk Traktör 2Ç Finasallarını 30 Temmuz tarihinde açıklayacak

Lütfen raporumuzun sonunda yer alan bilgilendirme notuna bakınız. 3
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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

17/07/2019

Yurtiçi Ajanda
Haziran Merkezi Hükümet Bütçe Dengesi - Saat:11:00

Yurtdışı Ajanda Tahm. Önc.

JPN:Tokyo Konut Satışları (Yıllık)   Saat:07:00 -- -0.104

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

İNG:TÜFE (Aylık) % Saat:11:30 -- 0.003

İNG:TÜFE (Yıllık) % Saat:11:30 -- 0.02

İNG:TÜFE Çekirdek (Yıllık) % Saat:11:30 -- 0.017

İNG:Perakende Fiyat Endeksi % Saat:11:30 -- 289.2

İNG:Perakende Fiyat Endeksi (Aylık)   Saat:11:30 -- 0.003

İNG:Perakende Fiyat Endeksi (Yıllık)   Saat:11:30 -- 0.03

İNG:Mortgage Faiz Ödemleri Hariç Perakende Fiyat 

Endeksi    Saat:11:30 -- 0.03

İNG:ÜFE (Girdi) (Dönemsellikten arındırılmamış)(Aylık) % 

Saat:11:30 -- 0

İNG:ÜFE (Girdi) (Dönemsellikten arındırılmamış)(Yıllık)   

Saat:11:30 -- 0.013

İNG:ÜFE (Çıktı) (Dönemsellikten arındırılmamış)(Aylık)   

Saat:11:30 -- 0.003

İNG:ÜFE (Çıktı) (Dönemsellikten arındırılmamış)(Yıllık)   

Saat:11:30 -- 0.018

İNG:Çekirdek ÜFE (Çıktı) (Dönemsellikten 

arındırılmamış)(Aylık)   Saat:11:30 -- 0.001

AVR:Insaat Uretimi (Aylik) % Saat:12:00 -- -0.008

AVR:Insaat Uretimi (Yillik)   Saat:12:00 -- 0.039

AVR:TÜFE Çekirdek (Yıllık) % Saat:12:00 -- 0.011

AVR:TÜFE (Aylık)   Saat:12:00 -- 0.001

AVR:TÜFE (Yıllık)   Saat:12:00 -- 0.012

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

ABD:Konut Başlangıçları % Saat:15:30 -- 1269k

ABD:Konut Başlangıçları  (Aylık)   Saat:15:30 -- -0.009

ABD:İnşaat İzinleri   Saat:15:30 -- 1294k

ABD:Bina İzinleri (Aylık) % Saat:15:30 -- 0.003
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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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