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Piyasalarda Bugün
Piyasalar                                                                                                                                      13/03/2019
Risk iştahında toparlanma kalıcı mı?

Küresel risk iştahı güçlenmeye devam ediyor. Boeing hisselerinde devam eden sert satışlara rağmen Wall Street yükselişini sürdürüyor.

Gelişmekte olan ülke hisse senetleri ve euro-tahvilleri güçlü bir seyir izliyor.

Gelişmekte olan piyasalara para girişine paralel MSCI Türkiye bankaların önderliğinde %0,8 yükselerek yörüngeye döndü. Dün yaşanan

yükselişe rağmen MSCI Türkiye Mart başından beri %5 kayıpla hala en çok kaybettiren endeksler arasında yer alıyor.

ABD vadelileri ve Türk lirasındaki değer kaybına paralel Borsa İstanbul’un %0,3 civarında kayıpla açılmasını bekliyoruz. SPK’nın para

piyasası fonlarıyla yaptığı değişiklik Türk lirası mevduat tabanını %1,5 büyüttüğü için bankalar açısından sınırlı pozitif olarak görülebilir.
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Haberler & Makro Ekonomi
SPK Para Piyasası Fonlarına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yaptı 

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) para piyasası fonlarına ilişkin esaslarda değişiklik yaparak fon değerinin asgari %50’sinin mevduat

hesaplarında değerlendirilmesi zorunluluğunu getirdi. Değişiklik öncesinde mevduat hesaplarının fon değeri içindeki payı için üst sınır %10’du.

Son verilere göre para piyasası fonlarının toplam büyüklüğü 29 milyar TL seviyesinde ve mevduatın toplam içerisindeki payı %1’deydi.

Düzenleme sonrasında mevduat tabanı artacağı (mevduat bankalarındaki TL mevduatın %1,5’i kadar) için değişikliğin bankacılık sektörü için

pozitif olduğunu düşünüyoruz.  

 

 

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

Kapanış 101,721 7,598 65.16 1052 259 18.59 6.96 5.4457 6.136 5.81065 2018 7.93%

1 Gün Δ 0.9% 4.9% -0.1 bps 1.0% 1% -5 bps -14.1 bps 0.0% 0.2% -0.5% 2019 7.18%

1AylıkΔ -0.7% 23.4% -0.7 bps 1% -6% 22 bps 11 bps 4% 0.2% -0.4% 2020 5.67%

En İyi 5 (%) DEVA 5% ASELS 4% MAVI 4% PARSN 3% KOZAA 3%

En Kötü 5 (%) IHLAS -7% ANELE -7% ALBRK -6% MPARK -4% NTHOL -3%

 Hacmi En Yüksek 5 (TRY mn) PETKM 915 THYAO 835 GARAN 563 ASELS 519 AKBNK 316

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

MLP Sağlık Hizmetleri

Kapanış (TL) : 12.6 -  Hedef Fiyat (TL) : 16.46 - Piyasa Deg.(TL) : 2621 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.98 ↔
MPARK TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 30.66 Analist: uonder@isyatirim.com.tr  

Medikal Park TV8'i satın alacağına dair haberlerin asılsız olduğunu açıkladı

Medical Park KAP’ta yaptığı açıklamada TV8 televizyon kanalını satın alacağına dair haberlerin asılsız olduğunu duyurdu. Şirket böyle bir

satın alım ile ilgili herhangi bir görüşme veya adım atmadığını da vurguladı.

Biz böyle bir satın alım ihtimalini herhangi bir sinerji oluşturmaması sebebiyle çok düşük olarak değerlendirmiştik .

Türk Hava Yolları

Kapanış (TL) : 13.1 -  Hedef Fiyat (TL) : 24.07 - Piyasa Deg.(TL) : 18078 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 184.1 ↑
THYAO TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 83.76 Analist: esirinel@isyatirim.com.tr 

THY 12 Boeing 737 Max uçağını uçuştan çekti

THY dün yaptığı açıklamada filosunda bulunan 12 Boeing 737 Max uçağını uçuştan çektiğini açıkladı. THY’nin Şubat 2019 sonu itibariyle

filosunda 338 adet uçağı bulunuyor.

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

13/03/2019

Yurtiçi Ajanda

Yurtdışı Ajanda Tahm. Önc.

JPN:Üretici Fiyatları Endeksi (Yıllık) % Saat:02:50 -- 0.006

JPN:Üretici Fiyatları Endeksi (Aylık) % Saat:02:50 -- -0.006

AVR:Endüstriyel Üretim (Dönemsellikten arındırılmış) (Aylık) 

% Saat:13:00 -- -0.009

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

BRZ:Sanayi Üretimi    (Aylık) % Saat:15:00 -- 0.002

BRZ:Sanayi Üretimi    (YoY) % Saat:15:00 -- -0.036

ABD:Dayanıklı Mal Siparişleri    Saat:15:30 -- --

ABD:Savunma Harici Uçak ve Parçaları Dışındaki Sermaye 

Malları Siparişleri    Saat:15:30 -- --

ABD:Havayolu Dışındaki Sermaye Malları Sevkiyatı   

Saat:15:30 -- --

ABD:İnşaat Harcamaları   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

