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Piyasalarda Bugün
Piyasalar                                                                                                                                      27/06/2018
Gecikmeli seçim yükselişi…

Satış dalgası sonrası dünya borsalarındaki ayrışma devam ediyor. S&P 500 sert satış dalgası sonrasında 2700 seviyesindeki desteğine

tutunmayı başardı. Asya borsalarında Çin merkezli satışlar devam ediyor. Petrol fiyatlarındaki artışı arkasına alan enerji hisseleri yükseliyor. 

Küresel satışlar nedeniyle haftaya kayıpla başlayan Türkiye piyasaları seçim kutlamasını gecikmeli olarak yaptı. Doların küresel olarak

güçlenmesine rağmen Türk lirası dün %1,2 değer kazandı.  Hisse senedi ve tahvilde en çok kazandıran piyasalar arasında yer aldık.

Wall Street vadeliler ve Asya borsaları Borsa İstanbul’da hafif satıcılı bir açılışa işaret ediyor. S400 savunma sistemleri alımıyla ile ilgili ABD

dışişleri tarafından yapılan uyarıların piyasa üzerinde önemli bir etkisi olmasını beklemiyoruz.
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Haberler & Makro Ekonomi
Hükümet Lisanslı Depo Kiralarının Tamamını Karşılayacak 

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi yeni modelle birlikte Tarım Bakanlığının da yeniden yapılanacağını, teşviklerin sadeleşeceğini, 10

kalemden 3-4 kaleme indirileceğini belirtti. Ayrıca Tüfenkçi, bugüne kadar yarısı karşılanan lisanslı depoculuk kiralarının artık tamamının

karşılanacağını belirtti. Lisanslı depoculuk sisteminin geliştirilmesi ile arz kontrolünün sağlanması ve spekülatif fiyat dalgalanmalarının önüne

geçilmesi amaçlanıyor. Enflasyon sepetinde gıda ürünlerinin %23’lük ağırlığı dikkate alındığında söz konusu adımların enflasyon cephesinde

kısmi de olsa olumlu etki yaratabileceğini düşünüyoruz.  

 

Elektrikli ve hibrit araç teknolojisinde vergi düzenlemesi

Resmi Gazete’de elektrikli ve hibrit araç teknolojisinde de kullanılan invertör ithalatında, motorlu kara taşıtlarının üretiminde kullanılması

kaydıyla gümrük vergisi yüzde 0,8 olarak uygulanacağı yayınlandı. Konuyla ilgili Bakanlar Kurulu kararı 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek.

BIST-100 Hacim Yabanci%  EM Türkiye Gösterge Eurobond-2043 US$/TRY EUR/TRY TRLIBOR 3M

Kapanış 94,408 6,656 63.58 1068 282 19.36 7.14 4.6824 5.4674 18 bps 2018 6.85%

1 Gün Δ 0.4% -28.5% 0.0 bps -0.3% 1% 0.4 bps -3.2 bps 0.7% 0.9% -1.0 bps 2019 5.95%

1AylıkΔ -8.5% -11.0% 1.5 bps -6% -7% 1.9 bps 36 bps -1.0% 0.9% 146.2 bps 2020 5.45%

En İyi 5 (%) IHLGM 20% IHLAS 19% BERA 7% TMSN 7% KOZAL 6%

En Kötü 5 (%) SODA -6% TRKCM -4% ULKER -3% AEFES -3% CEMAS -2%

 Hacmi En Yüksek 5 (TRY mn) THYAO 903 ASELS 800 GARAN 736 KRDMD 377 PETKM 285

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

Hürriyet                      

Kapanış (TL) : 1.2 -  Hedef Fiyat (TL) : n.a - Piyasa Deg.(TL) : 662 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 6.03 ↔
HURGZ TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a Analist: mkucukmeral@isyatirim.com.tr 

Hürriyet yurtdışındaki iştiraklerinin satışı veya stratejik ortak bulunması fırsatlarını değerlendiriyor

Hürriyet, %100 bağlı ortaklığı Hollanda merkezli Hürriyet Invest B.V.'nin ve Hürriyet Invest B.V'nin sermayesinde %97,29 oranında pay

sahibi olduğu Jersey merkezli Trader Media East Ltd.'nin ("TME") ve TME'nin doğrudan veya dolaylı bağlı ortaklıklarının satışı veya bu

varlıklara stratejik ortak bulunması konusunda çalışmalara başlanmasına karar verdiğini açıkladı. Şuan çok erken bir aşamada olmasından

dolayı haberin hisse üzerinde önemli bir hareket yaratmasını 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
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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 i-) şirketin beklenen toplam getiri potansiyeli endeksin beklenen getiri potansiyelinin %5 üzerinde ise AL

önerisi verilir; ii-) şirketin beklenen toplam getiri potansiyeli endeksin beklenen getiri potansiyelinin %5 altında ise SAT önerisi verilir; iii-)

şirketin beklenen toplam getiri potansiyeli ile endeksin beklenen getiri potansiyeli arasındaki fark negatif %5 ve pozitif %5 sınırları içinde

kalıyorsa TUT önerisi verilir.

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

