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Piyasalarda Bugün
Piyasalar                                                                                                                                      26/08/2019
Emin liman aranıyor…

Haftaya ABD merkezli mükemmel bir fırtına ile başlıyoruz. Başkan Trump’ın ABD şirketlerine Çin’e alternatif yaratmalarını ve üretimlerini

ABD’ye geri döndürmeyi emretmesi sonrasında ticaret savaşlarında yeni bir döneme giriyoruz.

Hiç şüphesiz, Amerika Birleşik Devletleri merkezi otorite ile yönetilen bir ülke değil. ABD üretimini Çin’e bağlayan arz zincirinin emir komuta ile

kırılması mümkün değil. Trump emretti diye ABD’li şirketler Çin pazarını terk edemez.

Ancak Trump’ın izlediği saldırgan dış politikanın küresel büyüme üzerinde aşağı yönlü riskleri artırdığı da bir gerçek. ABD’nin bugün Çin ile

yaşadığı pazarlık sürecinin benzerini gelecek aylarda Avrupa ile yaşaması muhtemel. Hafta sonu G7 toplantısında yaşanan gelişmeler

madendeki kanarya gibi görülebilir.

Cuma günü piyasalardaki satış dalgası kısa süreli bir Ağustos fırtınası mı yoksa daha büyük bir kasırganın mı öncüsü bilmiyoruz. Ama Türkiye

varlık fiyatlamalarında geçen hafta başlayan düzeltmenin sertleşeceğini öngörüyoruz. 

Cuma günü Powell’ın konuşmasını satın alan Borsa İstanbul’un Pazartesi günü Trump’ın açıklamalarıyla %1 civarında değer kaybıyla

açılmasını bekliyoruz. Asya piyasalarındaki satışlarla %1,2 değer kaybeden Türk lirasının etkisiyle birlikte MSCI Türkiye’nin dolar bazında

kaybı %2’yi aşabilir.
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BIST-100 Hacim Yabanci%  EM Türkiye Gösterge 5 Yıllık CDS US$/TRY EUR/TRY Sepet

Kapanış 97,149 7,076 64.11 974 236 0.00 421.42 5.7642 6.3769 6.08905 2019 7.29%

1 Gün Δ 1.8% -2.3% 0.0 bps -0.2% 2% ######## 3.1 bps 0.1% -0.1% 0.0% 2020 5.58%

1AylıkΔ -5.3% 0.8% -1.4 bps -8% -7% #N/A 55 bps 1% -0.1% 0.2% 2021 4.72%

En İyi 5 (%) MPARK 14% SAHOL 5% TKFEN 5% METRO 4% SASA 4%

En Kötü 5 (%) IHLAS -4% IHLGM -4% YATAS -2% TUPRS -1% GENTS -1%

 Hacmi En Yüksek 5 (TRY mn) GARAN 1025 THYAO 985 HALKB 353 PGSUS 297 EREGL 279

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

Sabancı Holding               

Kapanış (TL) : 8.83 -  Hedef Fiyat (TL) : 11.2 - Piyasa Deg.(TL) : 18017 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 10.17 ↑
SAHOL TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 26.84 Analist: mkucukmeral@isyatirim.com.tr 

Sabancı Holding Yünsa’daki hisselerini satmaya karar verdi 

Sabancı Holding, Yünsa’daki hisselerinin tamamını satmaya karar verdiğini açıkladı. Satış sürecini yönetmek için İcra Kurulu Başkanı Cenk

Alper ve Çimento Grubu Başkanı Tamer Saka yetkilendirildi. Yünsa, Sabancı Holding'in mevcut net varlık değeninin %1,6'sını oluşuyor.

Yünsa 2019 yıllıklandırılmış  4.7x FD/FAVÖK çarpanı ile işlem görüyor. 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

26/08/2019

Yurtiçi Ajanda
Ağustos Reel Sektör Güven Endeksi - Saat:14:30 

Yurtdışı Ajanda Tahm. Önc.

JPN:Coincident Index   Saat:08:00 -- --

JPN:Öncü Göstergeler CI   Saat:08:00 -- --

ALM:IFO-Beklentiler   Saat:11:00 -- 92.2

ALM:IFO-Durum Değerlendirmesi   Saat:11:00 -- 99.4

ABD:Chicago FED Aktivite Endeksi   Saat:15:30 -- -0.02

ABD:Taşıtlar Hariç Dayanıklı Mal Siparişleri    Saat:15:30 -- --

ABD:Savunma Harici Uçak ve Parçaları Dışındaki Sermaye 

Malları Siparişleri    Saat:15:30 -- --

ABD:Havayolu Dışındaki Sermaye Malları Sevkiyatı   

Saat:15:30 -- --

BRZ:Cari İşlemler Dengesi    Saat:16:30 --

-

$2914m

ABD:Dallas FED Imalat Aktivitesi   Saat:17:30 -- --
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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.

3

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

