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Piyasalarda Bugün
Piyasalar                                                                                                                                      18/09/2019
Gözler FED toplantısı ve petrol fiyatlarında...

Dün Suudi Arabistan yetkilileri tarafından yapılan açıklamalarda, hasarlı tesislerde üretimin 2-3 hafta içinde normale döneceğine dair

açıklamaların ardından 63.6 dolara kadar gerileyen petrol fiyatları , bu sabah 64.6 dolardan işlem görüyor. (Dün BIST’in kapanış saatindeki

seviyeye oldukça yakın). Üretim tarafı ile ilgili yapılan açıklamalara rağmen, jeopolitik risk primi fiyatlarda kalmaya devam ediyor. Nitekim

bugün Pentagon’un saldırı ile ilgili açıklama yapması bekleniyor.

Petrol şoku tarafından gölgelenen bu haftanın en önemli gelişmesi bu akşam sonuçlanacak FED toplantısı ve ardından Türkiye saati ile 21:30

da yapılacak Powell’ın konuşması. Toplantıda 25 baz puanlık indirime kesin gözü ile bakılırken, global belirsizlik ve enflasyon ile ilgili

açıklamalar, Ekim ve Aralık toplantıları ile ilgili verilecek işaretler, karara konulacak şerh sayısına ve likidite sıkışıklığı ile ilgili FED atacağı

adımlar ile ilgili açıklamalar izlenecek.

Yurtiçinde ise günün önemli haberi BDDK’nın 46 milyar TL tutarındaki enerji ve inşaat sektörü kredisinin yıl sonuna kadar takibe alınması ile

ilgili yaptığı bildirim. Her ne kadar bu haber 2019 banka karlılıklarını aşağıya çekebilecek olsa da önemli bir belirsizliği azalttığı için orta ve

uzun vadede olumlu olacaktır. Dün model portföyümüzde yaptığımız değişikliklerde, portföyde YKB yerine Vakıfbank’ı eklemiş, portföydeki

banka ağırlığını %30 ‘a yükseltmiştik. Bugün BIST ‘de yukarı yönlü bir açılış bekliyoruz 102,500 direnci test edilebilir. Petroldeki yükseliş ile

önceki gün ve dün satılan hisselerde toparlanma bugün de devam edebilir. Aşağıda ise 101K ‘da destek bulmaya devam edebilir. TL ise bu

sabah itibarı ile 5.69 seviyesinde düne göre daha güçlü.
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Haberler & Makro Ekonomi
Hazine Eylül Borçlanmasını Bitirdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı dün düzenlediği 13 ay vadeli kuponsuz tahvil ve 6 yıl vadeli değişken faizli tahvil ihracı ile Eylül borçlanmasını

tamamladı. Dünkü iki ihalede 3,0 milyar TL’si piyasadan olmak üzere toplamda 3,8 milyar TL borçlanıldı. Böylece Eylül toplamında Hazine 7,7

milyar TL (5,6 milyar TL piyasadan) ile 6,5 milyar TL borçlanma (3,7 milyar TL’si piyasadan) hedefinin üzerinde borçlandı. Bu rakam %77,7’lik

iç borç çevirme oranına işaret ediyor (hedef: %65,3). 

ODD Eylül ayında yurtiçi oto satışlarında iyileşme öngörüyor

Reuters haber ajansının yayınladığı habere göre, ODD Eylül ayında 35 – 40 bin adet yurtiçi hafif araç satışının olacağını öngörüyor. 2018

yılının Eylül ayında 23 bin adet araç, 2019 Aağutos ayında ise 26 bin araç satışı gerçekleşmişti. Eylül ayında öngörülen otomotiv iç

satışlarındaki toparlanmanın faizlerdeki indirimden ve markaların satış kampanyalarından kaynaklandığı belirtildi. ODD, Eylül ayındaki oto

satışlarında ivmenin yılını geri kalanında da devam etmesi durumunda 340 – 380 bin adetlik 2019 yılı hafif araç pazar beklentilerini 350 – 400

bin adetin üzerine yükseltebileceğini kaydetti (İş Yatırım beklentisi: 370 bin). Oto hisseleri için olumlu

BDDK enerji ve inşaat sektörlerinden TL46 milyarlık kredinin takibe atılmasını istedi

BDDK, bankalara sene sonuna kadar enerji ve inşaat sektörlerine ait olan ve yakın izlemede izlenen TL 46 milyarlık krediyi takip hesaplarına

atmaları gerektiğini bildirdi. Bunun sonucunda sektörün takip oranı %4.6’dan %6.3’a yükselmiş olacak bunun yanında sektörün sermaye

yeterlilik oranı ise 50 baz puan düşerek %17.7 seviyesine gerileyecektir. Hesaplamalarımıza göre bankaların sene sonuna kadar ayırmaları

gereken rakam TL 15 milyar civarında olacaktır. Bu da bizim bu sene beklediğimiz banka karlılıklarını %25-35 arasında aşağıya çekebilir.

Ancak bankaların elinde TL 12 milyar tutarında serbest karşılık bulunuyor. Bunları kullanarak bankalar bu etkiyi azaltabilir. Her ne kadar bu

haber banka karlılıklarını aşağıya çekse de önemli bir belirsizliği azalttığı için orta ve uzun vadede olumlu olacaktır .

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

Kapanış 101,447 11,076 64.63 1019 248 15.42 381.73 5.7330 6.3152 6.00845 2019 7.40%

1 Gün Δ -1.1% 24.2% 0.1 bps -0.8% -1% -1 bps -3.5 bps 0.2% -0.2% 0.2% 2020 5.52%

1AylıkΔ 6.0% 56.1% 0.0 bps 5% 3% 20 bps -28 bps 3% -0.2% -1.5% 2021 4.78%

En İyi 5 (%) CEMAS 9% METRO 6% ADESE 4% VERUS 4% ARCLK 4%

En Kötü 5 (%) PARSN -9% TKFEN -6% BERA -5% GEREL -4% GSRAY -4%

 Hacmi En Yüksek 5 (TRY mn) THYAO 2189 GARAN 1338 HALKB 652 ASELS 542 PETKM 507

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

Soda Sanayii

Kapanış (TL) : 5.75 -  Hedef Fiyat (TL) : 7.8 - Piyasa Deg.(TL) : 5750 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 11.93 ↑
SODA TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 35.65 Analist: kdemirak@isyatirim.com.tr 

Şişecam halka açık iştiraklerinde hisse geri alımı yaptı

Şişecam, 3,5 milyon Soda hissesini (ödenmiş sermayeni% 0,35'i, halka açık kısmının %0,89'u), dün 5.67-5.81 TL fiyat aralığından geri

aldığını açıkladı. İşlem sonrasında Şişecam’ın Soda Sanayi’deki payı %61.02’ye yükseldi. Hafif Olumlu.

Anadolu Cam                   

Kapanış (TL) : 2.85 -  Hedef Fiyat (TL) : 3.9 - Piyasa Deg.(TL) : 2138 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.53 ↑
ANACM TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 36.84 Analist: kdemirak@isyatirim.com.tr 

Şişecam halka açık iştiraklerinde hisse geri alımı yaptı

Şişecam, 1,3 milyon Anadolu Cam hissesini (ödenmiş sermayenin % 0,17'si, halka açık kısmının %0,76'sı), dün 2,82-2,85 TL fiyat

aralığından geri aldığını açıkladı. İşlem sonrasında Şişecam’ın Anadolu Cam’daki payı %77,22’ye yükseldi. Hafif Olumlu.

Trakya Cam

Kapanış (TL) : 2.71 -  Hedef Fiyat (TL) : 3.75 - Piyasa Deg.(TL) : 3388 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 3.84 ↑
TRKCM TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 38.38 Analist: kdemirak@isyatirim.com.tr 

Şişecam halka açık iştiraklerinde hisse geri alımı yaptı

Şişecam, 2,4 milyon Trakya Cam hissesini (ödenmiş sermayenin % 0,19'si, halka açık kısmının %0,63'sı), dün 2,67-2,72 TL fiyat

aralığından geri aldığını açıkladı. İşlem sonrasında Şişecam’ın Trakya Cam’daki payı %69,64’ye yükseldi. Hafif Olumlu.

Şişe Cam                      

Kapanış (TL) : 4.49 -  Hedef Fiyat (TL) : 6.17 - Piyasa Deg.(TL) : 10103 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 6.08 ↔
SISE TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 37.47 Analist: kdemirak@isyatirim.com.tr 

Şişecam halka açık iştiraklerinde hisse geri alımı yaptı

Şişecam halka açık iştiraklerinde, Soda Sanayi, Anadolu Cam ve Trakya Cam’da değişen oranlarda hisse geri alımı yaptı.  Sise Cam’ın 

düzenli olarak geri alımlarına devam etmesini beklemeyiz, ancak bağlı ortaklıkların herhangi birinin fiyatı belli bir eşiğin altına düşerse, 

şirketin geri alım yapabileceğini düşünüyoruz.

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

18/09/2019

Yurtdışı Ajanda Tahm. Önc.

JPN:İhracat (Yıllık) % Saat:02:50 -- -0.016

JPN:Ticaret Dengesi (Düzeltilmiş)   Saat:02:50 --

-

¥126,8b

JPN:Ticaret Dengesi    Saat:02:50 --

-

¥249,6b

JPN:İthalat (Yıllık) % Saat:02:50 -- -0.012

BRZ:FIPE Tüketici Fiyat Endeksi - Haftalık   Saat:11:00 -- --

İNG:TÜFE (Aylık) % Saat:11:30 -- 0

İNG:TÜFE (Yıllık) % Saat:11:30 -- 0.021

İNG:TÜFE Çekirdek (Yıllık) % Saat:11:30 -- 0.019

İNG:Perakende Fiyat Endeksi   Saat:11:30 -- 289.5

İNG:Perakende Fiyat Endeksi (Aylık) % Saat:11:30 -- 0

İNG:ÜFE (Girdi) (Dönemsellikten arındırılmamış)(Aylık) % 

Saat:11:30 -- 0.009

İNG:ÜFE (Girdi) (Dönemsellikten arındırılmamış)(Yıllık) % 

Saat:11:30 -- 0.013

İNG:ÜFE (Çıktı) (Dönemsellikten arındırılmamış)(Aylık) % 

Saat:11:30 -- 0.003

İNG:ÜFE (Çıktı) (Dönemsellikten arındırılmamış)(Yıllık) % 

Saat:11:30 -- 0.018

İNG:Çekirdek ÜFE (Çıktı) (Dönemsellikten 

arındırılmamış)(Aylık) % Saat:11:30 -- 0.004

İNG:Çekirdek ÜFE (Çıktı) (Dönemsellikten 

arındırılmamış)(Yıllık) % Saat:11:30 -- 0.02

İNG:Konut Fiyatları Endeksi (Yıllık) % Saat:11:30 -- 0.009

AVR:Insaat Uretimi (Aylik) % Saat:12:00 -- 0

AVR:Insaat Uretimi (Yillik) % Saat:12:00 -- 0.01

AVR:TÜFE Çekirdek (Yıllık) % Saat:12:00 -- 0.009

AVR:TÜFE (Aylık) % Saat:12:00 -- -0.005

AVR:TÜFE (Yıllık) % Saat:12:00 -- 0.01

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

ABD:Bina İzinleri (Aylık) % Saat:15:30 -- 0.084

ABD:İnşaat İzinleri   Saat:15:30 -- 1336k

ABD:Konut Başlangıçları   Saat:15:30 -- 1191k

ABD:Konut Başlangıçları  (Aylık) % Saat:15:30 -- -0.04
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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. 
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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


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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