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Piyasalarda Bugün
Piyasalar                                                                                                                                      19/07/2019
Tamam mı devam mı?

Piyasalardaki kar satışı kısa süreli ve sınırlı oldu. Fed ve ECB’den gelen güvercin mesajlar sonrası ABD, Avrupa vadelileri ve Asya

borsalarında yön yeniden yukarı döndü. Piyasalar ekonominin yavaşlayarak da olsa büyümeye devam ettiği ve merkez bankalarının genişleyici

para politikasını sigorta olarak kullandığı bir dünyayı satın alıyorlar.

New York Fed Başkanı Williams’ın ekonomide işler kötüye gitmeye başlayınca merkez bankalarının faizi hızla indirip uzun süre düşük

tutmasını savunan konuşması sonrası dolar gevşerken, hisse senedi piyasalarında yön yukarı döndü. Daha sonra yapılan açıklamada

konuşmanın akademik bir bağlamda yapıldığı, Temmuz toplantısına yönelik bir mesaj  içermediği vurgulansa da güvercin etkisi devam etti.

Jeopolitik riskin azalmasını fiyatlayan Türkiye varlıkları dünyadan pozitif ayrışmaya devam ediyor. Hisse senedinden, tahvile, CDSten, dövize

tüm varlık gruplarında en iyi performans gösteren gelişmekte olan piyasalar arasında yer alıyoruz.

Başkan Trump’ın yaptırımlarla ilgili ılımlı açıklamaları sonrası Borsa İstanbul’un %1,0’e yakın yükselişle açılmasını bekliyoruz. 100.600

direncini kıran Borsa İstanbul 100,000 – 106.000 bandında yeni bir işlem bandına yükseldi.

Son dönemde yaşanan tepki alışlarına rağmen Türkiye varlıklarındaki risk primi halen çok yüksek. ABD ile ilişkilerin normalleşmesinin

jeopolitik riskleri azaltarak Türkiye piyasalarındaki yükselişi kısa vadede destekleyeceğine inanıyoruz.
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Haberler & Makro Ekonomi
İkinci konutun alımlarının cazibesi azaltılabilir

Hürriyetin haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 11. Kalkınma planı hakkında bazı

açıklamalarda bulundu. Buna göre, Kalkınma planında, ikinci ve sonraki konut alımlarının cazibesi azaltılacak vergilendirme ve kredi kullanım

koşullarının ağırlaştırılması gibi uygulamalar yer alıyor. Buradan gayrimenkul sektörünün hükümetin öncelikli sektörleri arasında yer

almayacağı anlaşılıyor. Mevcut satılmamış konut stokları göz önüne alındığında, yakın vadede gündeme gelmesi pek mümkün olmadığını

düşünüyoruz.

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

Kapanış 101,566 8,300 65.39 1052 251 17.76 383.45 5.7014 6.4028 5.99325 2019 7.44%

1 Gün Δ 1.8% 6.6% 0.0 bps -0.3% 2% -100 bps 1.7 bps 0.0% 0.1% 0.7% 2020 6.18%

1AylıkΔ 10.1% 26.6% 1.3 bps 4% 15% -464 bps -101 bps -3% 0.1% 0.0% 2021 5.10%

En İyi 5 (%) GUBRF 7% KERVT 7% GOZDE 6% HALKB 5% OTKAR 4%

En Kötü 5 (%) PARSN -3% IEYHO -3% SOKM -2% CEMAS -1% OZGYO -1%

 Hacmi En Yüksek 5 (TRY mn) GARAN 1527 THYAO 1362 HALKB 760 ASELS 434 VAKBN 338

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

Datagate

Kapanış (TL) : 6.01 -  Hedef Fiyat (TL) : n.a - Piyasa Deg.(TL) : 180 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.57 ↑
DGATE TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a Analist:    

Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonu için maktu harç tutarı 500 TL'den 1,500 TL'ye yükseltildi

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre, Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonu için maktu

harç tutarı 500 TL'den 1,500 TL'ye yükseltildi.  Telekom distribütörleri İndeks Bilgisayar ve Datagate için hafif olumlu.

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

19/07/2019

Yurtiçi Ajanda
Temmuz TCMB Beklenti Anketi - Saat:14:30

Yurtdışı Ajanda Tahm. Önc.

JPN:Ulusal TÜFE (Taze gıda hariç)  (Yıllık) % Saat:02:30 -- 0.008

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

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

JPN:Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları   

Saat:02:50 -- --

JPN:Tüm Sanayi Faaliyetleri Endeksi (Aylık)   Saat:07:30 -- 0.009

ALM:Üretici Fiyatları Endeksi (Aylık) % Saat:09:00 -- -0.001

ALM:Üretici Fiyatları Endeksi (Yıllık)   Saat:09:00 -- 0.019

AVR:ECB Cari Denge (SA) % Saat:11:00 -- 20,9b

İNG:Kamu Sektörü Net Nakit Gereksinimi (PSNCR)   

Saat:11:30 -- 10,7b

İNG:Kamu Sektörü Net Borçlanma İhtiyacı % Saat:11:30 -- 4,5b
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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

