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Piyasalarda Bugün
Piyasalar                                                                                                                                      26/07/2019
Faiz indirimi sonrası piyasalar

Dünya borsaları hızlı yükseliş sonrası sert kar satışlarıyla geriliyor. ECB Başkanı Draghi’nin 2016’dan beri ilk kez faizlerin düşürülebileceğine

ve varlık alımlarına başlanabileceğine işaret eden konuşması satış dalgasını tersine döndürmek için yeterli olmadı .

Türkiye varlıklarından çelişkili sinyaller geliyor. Merkez Bankasının piyasadan yüksek, İş Yatırım beklentisiyle tutarlı, 425 baz puanlık faiz

indirimine rağmen Türk lirası, devlet iç borçlanma senetleri ve euro-tahviller dünyaya göre çok daha güçlü bir performans gösterdi. Buna

karşın MSCI  Türkiye %1,3 kayıpla gelişmekte olan piyasalara (-%0,1) göre daha zayıf bir seyir izledi.

Türk lirasının getirisinin gelişmekte olan ülke getirileriyle karşılaştırılması pozitif ayrışmayı kısmen açıklıyor. Merkez Bankası’nın dev faiz

indirimine rağmen Türk lirası zımni oynaklığa göre düzeltilmiş getiride birinci, enflasyona göre düzeltilmiş karşılaştırmada ikinci sırada yer

alıyor.

ABD vadelileri ve Asya borsalarının seyri Borsa İstanbul’da yatay bir açılışa işaret ediyor. Türk lirasındaki ilk işlemler de borsada sakin bir

seyire işaret ediyor. Beklentiden daha güçlü sonuçlar açıklayan Akbank’ın piyasaya göre daha iyi performans göstermesini bekliyoruz.
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Haberler & Makro Ekonomi
TCMB Haftalık Menkul Kıymet, Resmi Rezerv ve Yurtiçi Yerleşik Döviz Mevduat İstatistikleri (12-19 Temmuz)

12-19 Temmuz haftasında hane halkının döviz mevduatı (altın hariç ve Euro/Dolar paritesindeki değişimden arındırılmış) önceki haftaya

kıyasla 0,5 milyar dolar artarken şirketlerin döviz mevduatı 0,8 milyar dolar arttı. Son sekiz haftada hane halkı döviz mevduatları 5,2 milyar

dolar arttı. Böylece hane halkı döviz mevduatları 108,9 milyar dolara ulaşırken, şirketlerin döviz mevduatı 71,5 milyar dolara geldi. 

 

Aynı haftada hisse senedi piyasasına 48 milyon dolarlık yabancı girişi, tahvil piyasasından (repo hariç) ise 161 milyon dolarlık yabancı çıkışı

oldu. Yılbaşından bu yana bakıldığında hisse senedindeki giriş 1,0 miyar dolara, tahvil cephesinden çıkış 2,6 milyar dolara ulaştı. 

 

Son olarak 19 Temmuz itibariyle Merkez Bankası brüt rezervi haftalık bazda 0,6 milyar dolar azalırken (75,1 milyar dolar) altın rezervleri

değişmedi (23,3 milyar dolar). Geçen yılın sonunda altın dâhil toplam rezervler 91,9 milyar dolar seviyesindeydi (altın: 20,0 milyar dolar, brüt:

72,0 milyar dolar). Aynı dönemde IMF tanımlı net uluslararası rezervler haftalık bazda 0,6 milyar dolar azalarak 31,7 milyar dolara geldi. 

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

Kapanış 102,045 9,896 64.92 1054 252 17.43 357.93 5.7093 6.3536 6.02995 2019 7.47%

1 Gün Δ -1.4% 37.4% 0.1 bps -0.1% -1% -53 bps -3.1 bps -0.3% -0.4% 0.2% 2020 6.21%

1AylıkΔ 7.2% 26.8% 0.2 bps 0% 11% -122 bps -75 bps -1% -0.4% -0.1% 2021 5.13%

En İyi 5 (%) AVOD 6% GUBRF 5% SOKM 3% PARSN 3% KOZAA 2%

En Kötü 5 (%) GEREL -5% IHLAS -4% TAVHL -4% TKFEN -3% BIMAS -3%

 Hacmi En Yüksek 5 (TRY mn) GARAN 2229 THYAO 1644 HALKB 710 VAKBN 618 AKBNK 511

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

Akbank

Kapanış (TL) : 7.5 -  Hedef Fiyat (TL) : 8.63 - Piyasa Deg.(TL) : 39000 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 55.81 ↑
AKBNK TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 15.07 Analist: bsengonul@isyatirim.com.tr 

Akbank 2019’un ikinci çeyreğinde TL 1,278 mn solo net kar açıkladı

Akbank 2019’un ikinci çeyreğinde TL 1,278 mn solo net kar açıkladı. Açıklanan kar rakamı piyasa beklentisi olan TL 1,186mn ve İş Yatırım

tahmini olan 1,109mn’ un üzerinde gerçekleşti. Akbank ikinci çeyrekte %10.5 yıllıklandırılmış öz kaynak karlılığına ulaştı. Her ne kadar bu

seviye hedeflenen %12’nin üzerinde kalma hedefinin altındaysa da, ikinci çeyreğin bankalar açısından en zor çeyrek olduğunu belirtmemiz

gerekiyor. Bankanın tahminlerin üzerinde kar açıklamasının ana nedeni beklentilerden daha iyi gerçekleşen net faiz gelirleri

olarak gösterilebilir. Net faiz gelirinin beklentilerden daha iyi gelmesinin sebebi TL tarafta artan fonlama maliyetlerine rağmen döviz

spredlerinin DTH maliyetlerinin aşağıya gelmesi ile kuvvetli yükselişi ve artan menkul kıymet portföyünün daha fazla katkısı olarak

gösterilebilir. Swap maliyetlerinin artışı ve TÜFEX portföyünden bir önceki çeyreğe göre TL150mn daha az gelir yazılması bile swaplara

göre düzeltilmiş net faiz marjının 12 baz puan artmasını engelleyemedi. Ücret ve komisyon gelirlerinin güçlü seyri ve faaliyet giderlerinde

hedeflenen enflasyon oranında artış doğrultusundaki gelişim karlılığı destekleyen diğer faktörler. Bunun yanında aktif kalite seyrinin de

beklenenden daha iyi olması karın daha güçlü gelmesinin önemli nedenlerinden biri.

Ford Otosan

Kapanış (TL) : 63.4 -  Hedef Fiyat (TL) : 63.21 - Piyasa Deg.(TL) : 22248 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 3.35 ↔
FROTO TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: -0.3 Analist: esirinel@isyatirim.com.tr 

Yıllık bakım nedeniyle üretime ara verilmesi

Ford Otosan yıllık bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Gölcük fabrikasında 29 Temmuz – 17 Ağustos, Yeniköy fabrikasında 28 Temmuz

– 19 Ağustos ve İnönü fabrikasında 27 Temmuz ve 16 Ağustos tarihleri arasında üretime ara vereceğini duyurdu. 

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

26/07/2019

Yurtiçi Ajanda
ANACM 1Ç19 mali tablo açıklaması (İŞY net kar tahmini: 

130 mn TL, Piyasa beklentisi: 121 mn TL)

SISE 1Ç19 mali tablo açıklaması (İŞY net kar tahmini: 420 

mn TL, Piyasa beklentisi: 454 mn TL)

SODA 1Ç19 mali tablo açıklaması (İŞY net kar tahmini: 302 

mn TL, Piyasa beklentisi: 313 mn TL)

TRKCM1Ç19 mali tablo açıklaması (İŞY net kar tahmini: 

128 mn TL, Piyasa beklentisi: 161 mn TL)

Yurtdışı Ajanda Tahm. Önc.

TTKOM 1Ç19 mali tablo açıklaması (İŞY net kar tahmini: 

451 mn TL, Piyasa beklentisi: 422 mn TL)

JPN:Tokyo CPI YoY   Saat:02:30 -- 0.011

JPN:Tokyo CPI-Taze Yiyecekler Hariç YoY   Saat:02:30 -- 0.009

FRN:Tüketici Güveni   Saat:09:45 -- 101

FRN:Üretici Fiyatları Endeksi (Aylık) % Saat:09:45 -- -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. 

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

