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Piyasalarda Bugün
Piyasalar                                                                                                                                      28/08/2019
Barometre yükseliyor…

Dünya borsaları kontrolden çıkmaya başlayan ABD - Çin güç savaşına ve Arjantin’in yükselen temerrüt riskine rağmen ayakta durmaya

çalışıyor. Ancak durgunluk sinyali üretmeye devam eden ABD verim eğrisi ve gelişmekte olan ülke paralarındaki satışlar fırtınanın devam

edebileceğine işaret ediyor.

Yüksek betalı Türkiye varlıkları gelişmekte olan piyasalardan negatif ayrışmaya devam ediyor. MSCI Türkiye Salı günü %2,1 kayıpla

Arjantin’den sonra en çok değer kaybeden gelişmekte olan ülke endeksi konumunda. 2005 yılından beri gördüğü en yüksek seviyeye ulaşan

Arjantin – ABD faiz farkı (2.000 bp) gelişmekte olan piyasalar için madendeki kanarya olabilir.

ABD vadelileri ve Asya piyasaları Borsa İstanbul’da hafif yukarı yönlü bir açılışa işaret ediyor. Ancak değer kaybetmeye devam eden yuan ve

Arjantin’de yeni bir kriz korkusu tepki alışlarının kalıcılığını şüpheli bakiye yapıyor.
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Haberler & Makro Ekonomi
İstanbul’da Ulaşım Ücretlerine Zam 

İBB taksi ücretlerine %25, dolmuş ücretlerine %25, servis ücretlerine %13 ve şehir hatlarına %20 zam yapıldığını açıkladı. Söz konusu

kalemlerin tüketici enflasyonu içindeki toplam ağırlığı %2,1 seviyesinde. Hesaplamamıza göre zamların enflasyon üzerindeki toplam etkisi 0,43

puan olacak.   

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

Kapanış 96,030 8,495 63.81 965 228 16.98 428.31 5.8362 6.4824 6.14915 2019 7.21%

1 Gün Δ -1.1% 26.1% -0.2 bps 0.4% -2% -11 bps 6.9 bps 0.4% 0.3% 0.0% 2020 5.52%

1AylıkΔ -6.6% 16.4% -1.6 bps -8% -11% 26 bps 74 bps 3% 0.3% 0.7% 2021 4.66%

En İyi 5 (%) ADESE 19% FENER 7% GOZDE 5% MPARK 3% KERVT 3%

En Kötü 5 (%) TTRAK -5% TUKAS -4% BIMAS -4% CCOLA -4% TUPRS -3%

 Hacmi En Yüksek 5 (TRY mn) THYAO 1309 GARAN 1099 ASELS 480 AKBNK 303 PETKM 281

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) : 8.64 -  Hedef Fiyat (TL) : 11.2 - Piyasa Deg.(TL) : 17629 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 10.21 ↔
SAHOL TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 29.63 Analist: mkucukmeral@isyatirim.com.tr 

Sabancı Holding Yünsa'daki hisselerini sattı 

Sabancı Holding, Yünsa'daki% 57,88'lik hissesini 69,4 milyon TL karşılığında Sürmegöz Tekstil Yatırım'a satmayı kabul ettiğini açıkladı.

İşlemin ilgili mercilerin onayını takiben gerçekleşmesi bekleniyor. Yünsa, Sabancı Holding'in mevcut net varlık değerinin yaklaşık% 0,3'ünü

oluşturmaktadır. Nötr

Tekfen Holding

Kapanış (TL) : 21.48 -  Hedef Fiyat (TL) : 29.91 - Piyasa Deg.(TL) : 7948 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 6.19 ↑
TKFEN TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 39.25 Analist: eakalan@isyatirim.com.tr 

Tekfen Insaat 195 milyon dolar değerinde proje aldı.

Tekfen İnşaat %40 oranında pay sahibi olduğu iştiraki Azfen, BP Exploration (Caspian Sea) Limited ile imzaladığı sözleşme ile toplam

ağırlığı 16.936 ton olacak olan 1 adet offshore platformu, delme modülü, hizmet ve yaşam ünitelerinin yapım ve teslim işlerini üstlendiğini

açıladı. Projenin 38 ay sürmesi bekleniyor. Projenin toplam bedeli yaklaşık 486 milyon dolar olup, Tekfen İnşaat’ın projedeki payı yaklaşık

195 milyon dolar. Şirket’in payına düşen miktar toplam bakiye sipariş büyüklüğünün %10,6’sına denk gelmekte. Hisse güçlü TL ve üç

çeyretir yeni proje edinimi gerçekleşmemesi sonucu bakiye sipariş büyüklüğünde meydana gelen düşüş ile birlikte geçtiğimiz son 3 ayda

BIST-100 endeksinin %19 altında performans gösterdi. Haberi hafif olumlu olarak değerlendiriyoruz. Fakat Şirket’in yeni proje edinimi

yaratmakta yetersiz kalması nedeniyle bu yıl için 1,2 milyar dolar yeni proje edinimi öngördüğümüz değerlememizin üzerinde aşağı yönlü

riskler bulunmakta.

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

28/08/2019

Yurtiçi Ajanda

Yurtdışı Ajanda Tahm. Önc.

ALM:GFK Tüketici Güveni   Saat:09:00 -- --

AVR:M3 Para Tabanı (Yıllık) % Saat:11:00 -- 0.045

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

BRZ:Toplam Geri Ödenmemiş Krediler   Saat:16:30 -- 3296b
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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

