
X

Piyasalarda Bugün
Piyasalar                                                                                                                                      03/07/2020
Küresel risk iştahı güçlenmeye devam ediyor

Dünya borsalarındaki yükseliş ivme kazanıyor. İki ana eğilim görüyoruz: (i) Faiz baskısıyla nakitten ve tahvilden hisse senedine yönelme; (ii)

Risk iştahının artmasıyla güçlü ve pahalıdan(ABD) zayıf ve ucuza (Avrupa ve Gelişmekte Olan Ülkeler) yönelme. İki eğilimin de ksa vadede

devam etmesini bekliyoruz. 

İlk eğilim Türkiye piyasasında etkisini göstermeye başladı. Türk lirası ex-ante vergi sonrası reel getiri -%3’e düşünce, yerleşik yatırımcılar hisse

senedine yönelmesi hızlandıı. Açılan hesap sayısı günlük üç-dört bine ulaştı. Mali sistem için küçük, yüksek faizle büyüyen bir nesil için büyük

bir adım.

İkinci eğilimin etkisini henüz görmüyoruz. Risk iştahının artmasıyla Avrupa’ya ve gelişmekte olan ülke hisselerine yönelen küresel sermaye

Türkiye’yi pas geçiyor. Sene başından beri DİBS’lerden 7 milyar, hisse senedinden 4 milyar olmak üzere toplam 11 milyar dolarlık portföy

çıkışı görülüyor.

Yabancı yatırımcının girmemesine neden olarak gösterilen açığa satma yasağının kaldırılması sonrası durum değişecek mi? Emin değiliz.

Yabacı yatırımcının Türkiye’ye girmemesinde daha temel bir sorun olabilir. 

Korona salgını sonrasında gelişmekte olan ülkelerin ödemeler dengesinde net bir yeniden dengelenme eğilimi görüyoruz. Türkiye %2,5’e

ulaşması beklenen cari açığıyla öbür ülkelerden net bir şekilde ayrışıyor. IIF bozulan cari denge nedeniyle Türk lirasında %10’a yaklaşan bir

düzeltme öngörüyor.

Uygulanan genişleyici politikaların Türkiye’yi durgunluktan çıkartırken cari dengede hızlı bir bozulmaya yol açtığı tespitine katılıyoruz. Bu eğilim

henüz Türk lirasında bir düzeltmeye yol açacak kadar yüksek değil. Haziran ayı dış ticaret verisi ihracat lehine bir düzeltme ile görüşümüzü

destekliyor.

Dünya piyasalarındaki yükselişe paralel Borsa İstanbul’da hafif yukarı yönlü bir açılış bekliyoruz. Son günlerdeki yükselişte geride kalan banka

hisselerine yönelme olur mu günün sorusu. Türk bankalarının Alman bankalarına oranı göstergesi banka hisselerinde aşırı satış gösteriyor.

Geçmişte genelde tutan bu gösterge bu kez de işe yarayacak mı göreceğiz.
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Haberler & Makro Ekonomi
Almanya ile turizm görüşmeleri sona erdi

Dışişleri ve Turizm bakanlarının Türkiye'nin Almanya'nın seyahat uyarısı olan ülkeler listesinden çıkarılması için Berlin'deki yaptığı görüşmeler

sona erdi. Türk yetkililerin virüs salgınına yönelik turizm sektöründe alınan önlemleri anlattığı görüşme ve temaslar sonrası düzenlenen ortak

basın toplantısında Almanya Dışişleri bakanı Heiko Maas, Türkiye'ye yönelik Almanya ve Avrupa Birliği'nin seyahat uyarısını gözden

geçirecekleri konusunda söz verdiklerini söyledi. Almanya'nın bu konuda AB'nin tutumu çerçevesinde karar vereceğini vurgulayan Maas, AB

yetkilileri ile iki haftada bir durum değerlendirmesi yaptıklarına da dikkat çekti. Turizm sektörü Türkiye'nin 15 Temmuz günü seyahat uyarısı

listesinden çıkarılması beklentisinde. (Dünya)

Dış ticarette toparlanma

Ticaret bakanlığının verilerine göre Haziran ayında ihracat Mayıs ayındaki 10,0 milyar dolar seviyesine göre %35 artarak (yıllık artış %16) 13,5

milyar dolar seviyesine yükseldi. İthalat ise aylık bazda %22 artarak 13,4 milyar dolardan 16,3 milyar dolara (yıllık artış %8) ulaştı. Dış ticaret

açığı ise 3,4 milyar dolardan 2,8 milyar dolara geriledi. İhracat tarafının düzelmeye başladığını ve güçlü kredi büyümesinin ithalatı yukarıda

tuttuğunu görüyoruz. 

BIST-100 Hacim Yabanci%  EM Türkiye Gösterge 10 Yıllık US$/TRY EUR/TRY Sepet

Kapanış 116,908 32,240 50.8 1023 210 9.38 11.94 6.8552 7.735 7.278 2020 12.01%

1 Gün Δ 1.4% -6.7% -0.2 bps 2.2% 1% 44 bps 0.0 bps 0.0% 0.6% 0.0% 2021 7.57%

1AylıkΔ 9.0% 52.4% -1.8 bps 8% 5% 48 bps -1 bps 1% 0.6% -0.1% 2022 5.41%

En İyi 5 (%) BIZIM 10% KARSN 8% OYAKC 6% GSDHO 6% ANACM 6%

En Kötü 5 (%) GLYHO -1% GUBRF -1% AYGAZ 0% THYAO 0% AKCNS 0%

 Hacmi En Yüksek 5 (TRY mn) GARAN 1314 KARSN 1044 ISFIN 1043 EKGYO 954 THYAO 921

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

Kardemir (D)                  

Kapanış (TL) : 3.24 -  Hedef Fiyat (TL) : 3.53 - Piyasa Deg.(TL) : 2528 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 86.08 ↔
KRDMD TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 8.85 Analist: esirinel@isyatirim.com.tr 

Genel Kurul Tarihi Açıklaması ve Genel Müdür görevden ayrılma

Kardemir KAP’a yaptığı açıklamada Genel Kuru toplantı tarihini 27 Temmuz olarak duyurdu. 

Şirket ayrıca bir başka KAP açıklamasında 04.02.2019 tarihinden bu yana Kardemir’de Genel Müdür olarak görev yapmakta olan Sn. Dr.

Hüseyin Ş. Soykan’ın, Yönetim Kurulu ve Sn. Soykan'ın varmış oldukları mutabakat neticesinde, Genel Müdürlük görevinden 02.07.2020

tarihi itibarıyla ayrıldığını duyurdu. 

Türk Telekom

Kapanış (TL) : 8.12 -  Hedef Fiyat (TL) : 9.8 - Piyasa Deg.(TL) : 28420 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 22.15 ↔
TTKOM TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 20.69 Analist: kdemirak@isyatirim.com.tr 

Türk Telekom’un yeni Genel Kurul Tarihi ve temettü teklifi belli oldu 

Türk Telekom, Genel Kurulunu 25 Temmuz'da gerçekleştirecek; Yönetim Kurulu, 28.07.2020 tarihinde ödemek üzere, %25 dağıtım oranıyla

601,7 milyon TL brüt temettü (Hisse Başı: 0,1719 TL) teklif etti. Mevcut temettü düzenlemesi Eylül ayı sonuna kadar temettü dağıtım oranını

%25 ile kısıtlıyor. Türk Telekom Yönetim Kurulu daha önce %50 dağıtım oranı ile brüt 1,203 milyar TL temettü dağıtımı teklif etmişti. Temettü 

dağıtım kısıtlamasının Eylül sonrasına uzatılmadığı bir senaryoda, şirketin %50 dağıtım oranına ulaşmasını bekliyoruz. Ek olarak Yönetim

Kurulu, esas sözleşmeye göre zorunlu olmasından ötürü, Genel Kurul’dan hisse geri alımı için yetki isteyecek. Potansiyel Olumlu.

Tekfen Holding

Kapanış (TL) : 16.96 -  Hedef Fiyat (TL) : 19.96 - Piyasa Deg.(TL) : 6275 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 33.48 ↔
TKFEN TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 17.68 Analist: eakalan@isyatirim.com.tr 

Tekfen Meram’da ikinci bir organomineral gübre tesisi kurmak için 35 milyon dolarlık yatırım yapıyor.  

Dünya Gazetesi’nde yer alan habere göre Tekfen Meram’da ikinci bir organomineral gübre tesisi kurmak için 35 milyon dolarlık yatırım

yapıyor. Tesiste organik atıklardan 7 megavat elektrik üretilecek. Tesisten yılda 70 bin ton organomineral gübre elde edilecek. Yatırım

haberi yeni bir haber değil. Bu nedenle piyasa tepkisi 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

03/07/2020

Yurtiçi Ajanda
Haziran TÜFE ve Yİ-ÜFE - Saat:10.00

Yurtdışı Ajanda Ülke Tahm. Önc.

Servis PMI-Saat:03:30 Japonya 42.3

Bileşik PMI-Saat:03:30 Japonya 37.9

Caixin Çin PMI Kompozit-Saat:04:45 Çin 54.5

Caixin Çin PMI Hizmetler-Saat:04:45 Çin 53.3 55

Markit Fransa Hizmet PMI-Saat:10:50 Fransa 50.3 50.3

Markit Fransa Komposit PMI-Saat:10:50 Fransa 51.3 51.3

Markit Hizmet PMI-Saat:10:55 Almanya 45.8 45.8

Markit/BME Kompozit PMI-Saat:10:55 Almanya 45.8 45.8

Markit Hizmet PMI-Saat:11:00 Avrupa Bölgesi 47.3 47.3

Markit Kompozit PMI-Saat:11:00 Avrupa Bölgesi 47.5 47.5

Markıt/CIPS İngiltere Hizmet PMI-Saat:11:30 İngiltere 47 47

Markit/CIPS İngiltere Komposit PMI-Saat:11:30 İngiltere 47.6 47.6

ECB Knot Konuşması-Saat:15:00 Avrupa Bölgesi ##
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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.

Bu içeriğe ilişkin tüm telif hakları İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’ye aittir. Bu içerik, açık iznimiz olmaksızın başkaları tarafından herhangi

bir amaçla, kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayımlanamaz veya değiştirilemez.
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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

