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Piyasalarda Bugün
Piyasalar                                                                                                                                      16/08/2019
3 günlük tatilin ardından dün nispeten sığ piyasada yabancı satışları hakimdi. BIST 100 endeksi 50 günlük ortalamasını aşağı yönde kırarak -

%2,84 düşüş ile kapandı. Satışlar özellikle banka tarafında yoğunlaştı ve %5’i aştı. Sanayi sektörü için düşüş yaklaşık %3 ile sınırlı kaldı.

Çin yetkilileri ile ABD başkanı Trump’ın ticaret anlaşmasına yönelik açıklamaları risk iştahını olumsuz etkilemeye devam diyor. Trump’ın Çin ile

varılacak bir anlaşmanın kendi şartlarını içermesi gerektiğine vurgu yapması sürecin belirsizliğini artmasına yol açıyor. Buna rağmen ECB

cephesinden yapılan pozitif açıklamalar sayesinde Avrupa ve Amerika vadelilerinde yaklaşık %0,5’e yakın tepki alımları var.

Küresel tarafta bir toparlanma olursa endeksin buna olumlu tepki vermesiyle tekrar 98,800 direncine yaklaşabiliriz aksi takdirde endeksin önce

200 günlük ortalama olan 95,900 sonrasında da  94,600 desteğine kadar çekilmesi mümkün.

Karı açıklanan Yataş’ın 2. çeyrek finansallarının piyasa beklentisine paralel olduğunu ve bir miktar fiyatlandigini düşünüyoruz. Dolayısı önemli

bir piyasa etkisi beklemiyoruz.

Bugün BIST-100 endeksi için hafif pozitif bir açılış bekliyoruz. Yurtdışı kaynaklı haber akışına göre 94,600-98,800 gibi geniş bir bantta hareket

görebiliriz.

Yurtdışı tarafta ABD’de açıklanacak Ağustos ayına ait Michigan güven endeksi yurtiçi tarafta ise Haziran ayı sanayi üretimi verisi bugün takip

edilecek veriler arasında.
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BIST-100 Hacim Yabanci%  EM Türkiye 5 Yıllık CDS US$/TRY EUR/TRY Sepet

Kapanış 96,579 7,270 64.62 964 242 419.77 5.5814 6.2234 5.87685 2019 7.06%

1 Gün Δ -2.8% 4.2% -0.1 bps -1.8% -4% 32.6 bps 1.7% 1.2% 0.0% 2020 5.64%

1AylıkΔ -0.5% -4.7% -0.9 bps -8% 2% 10 bps -2% 1.2% 0.4% 2021 4.84%

En İyi 5 (%) PGSUS 10% METRO 6% AKSEN 4% PARSN 4% ODAS 4%

En Kötü 5 (%) EGEEN -8% TTKOM -7% CCOLA -7% ISCTR -6% HALKB -6%

 Hacmi En Yüksek 5 (TRY mn) GARAN 1103 THYAO 655 AKBNK 361 PGSUS 314 HALKB 259

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

Yataş Yatak                   

Kapanış (TL) : 5.41 -  Hedef Fiyat (TL) : 5.5 - Piyasa Deg.(TL) : 810 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.72 ↔
YATAS TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 1.63 Analist: kdemirak@isyatirim.com.tr  

YATAŞ 2Ç19: Piyasa beklentisine yakın sonuçlar

YATAŞ 2Ç19: Piyasa beklentisine yakın sonuçlar

YATAS 2Ç19’da bizim beklentimizin hafif üzerinde ancak, piyasa beklentisine paralel yıllık bazda %92 artışla 28mn TL net kar açıkladı. (IS

Yatırım: 25mn TL Piyasa beklentisi: 27mn TL). Net satışlar, beklentilere paralel yıllık %40 artış ile 318mn TL olarak gerçekleşti. 2C19

FAVÖK ise, UFRS 16 muhasebe standardına geçişin olumlu etkisi, güçlü satış büyümesi ve sıkı operasyonel gider kontrolünün olumlu etkisi

ile, yıllık bazda %58 artış ile, piyasa beklentisine büyük ölçüde paralel, 52mn TL olarak gerçekleşti (IS Yatırım: 46mn TL Piyasa beklentisi:

48mn TL). Güçlü sonuçların piyasa beklentisine önemli ölçüde paralel olduğunu ve bir miktar fiyatlandigini düşünüyoruz. Dolayısı önemli bir

piyasa etkisi beklemiyoruz.

 

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

16/08/2019

Yurtiçi Ajanda
Haziran Sanayi Üretimi, Yıllık değişim, % - Saat:10.00

Yurtdışı Ajanda Tahm. Önc.

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 -- --

AVR:Ticaret Dengesi (Dönemsellikten Arındırılmış)   

Saat:12:00 -- 20,2b

AVR:Ticaret Dengesi (Dönemsellikten Arındırılmamış)   

Saat:12:00 -- 23,0b

BRZ:FGV IPC-S Tüketici Fiyat Endeksi   Saat:14:00 -- --

ABD:Konut Başlangıçları   Saat:15:30 -- 1253k

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

ABD:İnşaat İzinleri   Saat:15:30 -- 1220k

ABD:Bina İzinleri (Aylık) % Saat:15:30 -- -0.061
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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

