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Piyasalarda Bugün
Piyasalar                                                                                                                                      29/08/2019
Arjantin borç yapılandırması sonrası ilk tepkiler

Haftanın son gününe Arjantin tahvillerinin yeniden yapılandırılması haberi ile başlıyoruz. Arjantin uluslararası tahvillerinin ve IMF’ye olan

borçlarının vadesini uzatmak istiyor. Faiz oranında bir indirim oranında bir indirim söz konusu değil. Açıklama sonrası Arjantin pesosu ve

tahvillerinde satış devam ediyor. Ancak hisse senetlerinde tepki alımları görülüyor. İyi haber, gelişmekte olan piyasaları vuran bulaşıcı bir etki

görülmüyor.

ABD ve Asya borsaları Türkiye piyasalarında hafif yukarı yönlü bir açılışa işaret ediyor. Borsa İstanbul için destek ve direnç olarak 94.600 ve

97.400 seviyeleri öne çıkıyor. Unicredit’in payını azaltabileceği iddiası üzerine %6 değer kaybeden Yapı Kredi hisselerinde bugün tepki alışı

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

Kapanış 95,908 7,360 63.69 965 228 16.67 429.96 5.8098 6.4431 6.14125 2019 7.21%

1 Gün Δ -0.1% -13.4% -0.1 bps 0.1% 0% -31 bps 1.7 bps -0.5% -0.6% 0.1% 2020 5.51%

1AylıkΔ -6.7% 0.9% -1.8 bps -8% -11% -5 bps 75 bps 3% -0.6% 0.9% 2021 4.66%

En İyi 5 (%) ADESE 16% KERVT 14% FENER 8% GOZDE 5% NTHOL 4%

En Kötü 5 (%) YKBNK -6% TUPRS -3% TKFEN -3% VERUS -3% MPARK -2%

 Hacmi En Yüksek 5 (TRY mn) GARAN 1036 THYAO 893 YKBNK 408 ASELS 305 AKBNK 262

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

Yapı Kredi Bankası

Kapanış (TL) : 2.36 -  Hedef Fiyat (TL) : 3.25 - Piyasa Deg.(TL) : 19935 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 28.81 ↓
YKBNK TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 37.71 Analist: bsengonul@isyatirim.com.tr 

Unicredit Yapı Kredi’deki paylarında değişikliğe gitmek için Koç Holding ile görüşmelere başladı.

Bloomberg sitesinde yer alan habere göre Unicredit Yapı Kredi’deki dolaylı hissesini doğrudan sahipliğe çevirmek amacıyla Koç Finansal

Hizmetler’deki (KFH) paylarında değişikliğe gitmek için Koç Holding ile görüşmelere başladı. Koç Holding ve Unicredit ortak girişimi olan

KFH’nin bankadaki payı %82. Eğer haber doğruysa, bu değişiklik UniCredit’in Yapı Kredi paylarında satış ya da azaltım yapabilmesine

imkân verecek. Haberin doğruluğu teyit edildiği takdirde banka hisseleri üzerinde belirgin bir düşüş yaşanabilir. Belirsizlik nedeniyle Koç

Holding hisseleri üzerinde de baskı oluşması muhtemel. Eğer Unicredit satış kararı alırsa ilk olarak Holding’e gidecektir. Haberin her iki

ortak tarafından doğrulanması halinde Negatif.

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

29/08/2019

Yurtiçi Ajanda
Temmuz  Dış Ticaret Dengesi - Saat:10.00

Yurtdışı Ajanda Tahm. Önc.

FRN:Tüketici Harcamaları  (Aylık)   Saat:09:45 -- --

FRN:Tüketici Harcamaları  (Yıllık)   Saat:09:45 -- --

FRN:GSYİH (Çeyrek)   Saat:09:45 -- --

FRN:GSYİH (Yıllık)   Saat:09:45 -- --

ALM:İşsizlikteki Değişim (000's)   Saat:10:55 -- --

AVR:Ekonomik Güven    Saat:12:00 -- --

AVR:Sanayi Güveni   Saat:12:00 -- --

AVR:Hizmet Güveni   Saat:12:00 -- --

AVR:Tüketici Güveni   Saat:12:00 -- --

ALM:TÜFE (Aylık)   Saat:15:00 -- --

ALM:TÜFE (Yıllık)   Saat:15:00 -- --

ALM:TÜFE (AB Uyarlanmış)  (Aylık)   Saat:15:00 -- --

ALM:TÜFE (AB Uyarlanmış)  (Yıllık)   Saat:15:00 -- --

BRZ:GSYİH (Çeyrek) % Saat:15:00 -- -0.002

BRZ:GSYİH (Yıllık) % Saat:15:00 -- 0.005

ABD:GDP (Yıllıklandırılmış) % Saat:15:30 -- 0.021

ABD:Kişisel Tüketim % Saat:15:30 -- 0.043

ABD:GDP Fiyat Endeksi % Saat:15:30 -- 0.024

ABD:Toptan Satış Stokları (Aylyk)   Saat:15:30 -- --

ABD:Devam Eden Başvurular    Saat:15:30 -- --

ABD:Bloomberg Tüketici Konfor Endeksi   Saat:16:45 -- --

ABD:Bekleyen Konut Satışları MoM   Saat:17:00 -- --
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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

