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Piyasalarda Bugün
Piyasalar                                                                                                                                      02/07/2020
Kar satışı devam eder mi?

Dünya piyasaları yükselmeye devam ediyor. Beklentilerden güçlü PMI rakamları ve aşı konusunda pozitif açıklamalar (Pfizer, BioNtech) küresel

yükselişi destekleyen temel haber akışını oluşturuyor. 200 günlük ortalamasının üzerinde kalan S&P 500, yeni rekor kıran Nasdaq ve dünyaya

göre daha güçlü gelişmekte olan piyasalar genele yaygın güçlü bir risk iştahına işaret ediyor. 

İstanbul Ekonomi tarafından yayınlanan Türkiye Raporu Aralık ayından beri iyiye giden beklentilerde Haziran ayında sert bir bozulma

gösteriyor. Önümüzdeki 12 ay ekonominin kötüye gideceğine inananlar  %42’den %51’e yükselirken, iyimserler %41’den %29’a geriliyor. 

Ankete katılanlar Mart ayının tersine en büyük sorunu salgın değil, ekonomi ve işsizlik olarak görüyor. Emekli, işsiz, işsiz ama iş aramayan

kesimin toplam katılımcıların %60’ını geçmesi salgın dolayısıyla oluşan tahribatın boyutunu gösteriyor.

Türkiye piyasalarına nazar değdi. Son bir aydır dünyaya göre çok daha güçlü seyreden MSCI Türkiye banka hisselerine ve havacılık

sektörüne gelen satışlarla %1,8 geriledi.  Karların güçlü olduğu, euro-tahvil ihraçlarının başladığı bir dönemde banka hisselerine gelen satış

bizi rahatsız ediyor.  Hızlı yükseliş sonrasında kar satışı diye yorumlamak istiyoruz.

ABD vadelileri ve Asya borsalarındaki yatay seyre paralel Borsa İstanbul’da yatay bir açılış öngörüyoruz. ABD tarım dışı istihdam verisi günün

en önemli haberi. Beklenti 2.5-3.0 milyon civarı istihdam yaratılması. Ancak seri çok oynak bir hal aldığı için hata payı   yüksek olabilir
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BIST-100 Hacim Yabanci%  EM Türkiye Gösterge 10 Yıllık US$/TRY EUR/TRY Sepet

Kapanış 115,315 34,557 50.96 1001 208 9.38 11.85 6.8555 7.6912 7.276 2020 11.80%

1 Gün Δ -1.0% 1.2% -0.2 bps 0.6% -2% 44 bps 0.0 bps 0.0% 0.1% 0.0% 2021 7.43%

1AylıkΔ 9.3% 57.0% -1.8 bps 8% 5% -42 bps -1 bps 0% 0.1% -0.7% 2022 5.31%

En İyi 5 (%) TRGYO 10% OYAKC 7% ALGYO 7% GLYHO 5% CIMSA 5%

En Kötü 5 (%) DOAS -5% MPARK -3% HALKB -3% SOKM -3% PGSUS -3%

 Hacmi En Yüksek 5 (TRY mn) KRDMD 2131 GARAN 1328 ASELS 1309 THYAO 1295 ODAS 1071

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

Ereğli Demir Çelik            

Kapanış (TL) : 8.4 -  Hedef Fiyat (TL) : 11 - Piyasa Deg.(TL) : 29400 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 34.96 ↑
EREGL TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 30.95 Analist: esirinel@isyatirim.com.tr 

Ereğli Belediyesi’in Erdemir’e verdiği cezada yürütmeyi durdurma kararı

Zonguldak İdare Mahkemesi, Erdemir’in yasal yollara başvurması ardından Ereğli Belediyesi’nin İmar Kanunu kapsamındaki 139 milyon

TL’lik cezası için yürütmeyi durdurma kararı verdi. Söz konusu ceza, şu anki 2020 net kar tahminimizin %5’ine denk geliyor. Pozitif.

Emlak Konut GYO

Kapanış (TL) : 2.02 -  Hedef Fiyat (TL) : 2.54 - Piyasa Deg.(TL) : 7676 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 64.87 ↑
EKGYO TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 25.63 Analist: eakalan@isyatirim.com.tr 

Emlak Konut 2 Haziran’da başlattığı tarihi konut kampanyasını yoğun ilgi nedeniyle süresiz olarak uzattı.

Hürriyet’te yer alan bir habere göre Emlak Konut 2 Haziran’da başlattığı tarihi konut kampanyasını yoğun ilgi nedeniyle süresiz olarak uzattı.

Normal şartlarda kampanyanın Haziran ayı sonunda sona ermesi bekleniyordu. Kampanya kapsamında Şirket bir ayda yaklaşık 10 milyar TL

değerinde 7 bin konut sattı. Şirket kampanya ile yaklaşık 10 bin adet konut satışı yapmayı hedefliyor. TL faizlerinin düşük kalmaya devam

etmesi durumunda Şirket’in bu hedefine ulaşacağını düşünüyoruz. Şirke’in elindeki konut stoğunun düşük seviyelere gelmesi, yeni projelerin

önünü açacaktır. (Olumlu)

İş GYO                        

Kapanış (TL) : 2.02 -  Hedef Fiyat (TL) : 2.07 - Piyasa Deg.(TL) : 1937 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 14.73 ↓
ISGYO TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 2.25 Analist: eakalan@isyatirim.com.tr 

İş GYO portföyünde yer alan alışveriş merkezi, çarşı ve ticaret alanlar için Haziran, Temmuz ve Ağustos için sabit kira bedelleri

üzerinden %100 indirim yapacağını açıkladı.

İş GYO salgınının perakende sektörü üzerinde etkilerinin devam ediyor olması sebebiyle, daha önce Haziran ayı için aylık sabit kira bedelleri

üzerinden %50 oranında kira indirimi yapılmasına karar verilen Kule Çarşı, Mallmarine ve Tuzla Meydan Çarşı'da; indirim oranının Haziran,

Temmuz ve Ağustos aylarını kapsayacak şekilde %100 oranında uygulanmasına karar verildiğini açıkladı. Ege Perla AVM için de %100 kira

indirimi aynı dönem için geçerli olacak. Kanyon Avm için ise kira indirimleri için güncel ziyaretçi sayısı ve iş hacmi dikkate alınarak kiracı

bazlı bir değerlendirme yapılacağı açıklanmış. (Hafif olumsuz)     

Kapanış (TL) :  -  Hedef Fiyat (TL) : n.a - Piyasa Deg.(TL) :   - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) :  ↔
KRSAN TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a Analist:    

Karsan New York Posta Aracı ihalesine ilişkin söylentileri yalanladı

Karsan,  dün basında yer alan "ABD Posta Servisi Yeni Nesil Dağıtım Aracı İhalesi"nin ABD Başkanlık seçimleri sonrasına kaldığı, ayrıca 

ihaleye yönelik olarak üretim için fiyat teklifi verme tarihinin de yanlış açıklandığı haberlerini KAP açıklamasında yalanladı. Karsan 11 Mayıs 

2020 tarihli Özel Durum Açıklaması'nda duyurduğu üzere söz konusu ihaleye yönelik olarak üretim için fiyat teklifi verme süresi 14 Temmuz 

2020 tarihine ertelenmiş olduğunu, ihale mercii tarafından ihalenin ABD Başkanlık seçimleri sonrasına ertelendiğine ilişkin herhangi bir 

bildirim yapılmadığını belirtti. 

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

02/07/2020

Yurtdışı Ajanda Ülke Tahm. Önc.

Japon Yabancı Tahvil Alımları-Saat:02:50 Japonya

Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları-Saat:02:50 Japonya

Yabancıların Japon Tahvil Alımları-Saat:02:50 Japonya

Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları-Saat:02:50 Japonya

Üretici Fiyatları Endeksi (Aylık)-Saat:12:00 Avrupa Bölgesi -0.02

Üretici Fiyatları Endeksi (Yıllık)-Saat:12:00 Avrupa Bölgesi -0.046 -0.045

İşsizlik Oranı-Saat:12:00 Avrupa Bölgesi 0.077 0.073

Ticaret Dengesi -Saat:15:30 ABD

Tarımdışı İstihdam Değişimi -Saat:15:30 ABD

Özel İstihdam Değişimi-Saat:15:30 ABD

İmalat Sektörü İstihdam Değişimi-Saat:15:30 ABD

İşsizlik Oranı-Saat:15:30 ABD 0.125 0.133

Ortalama Saatlik Ücretler  (Aylık)-Saat:15:30 ABD -0.005 -0.01

Ortalama Saatlik Ücretler  (Yıllık)-Saat:15:30 ABD 0.055 0.067

İşgücüne Katılım Oranı-Saat:15:30 ABD 0.608

Haftalık İşsizlik Başvuruları -Saat:15:30 ABD

Devam Eden Başvurular -Saat:15:30 ABD

Fabrika Siparişleri-Saat:17:00 ABD 0.08 -0.13

Dayanıklı Mal Siparişleri -Saat:17:00 ABD 0.158

EIA Doğalgaz Stok Değişimi-Saat:17:30 ABD 120
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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

