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Piyasalarda Bugün
Piyasalar                                                                                                                                      17/02/2017
Para girişi ne kadar devam eder?

Büyümenin hızlanmasına ve enflasyon beklentilerinin yukarı çekilmesine rağmen faiz artırım beklentilerinin düşük kalması küresel sermayeyi

tahvilden hisse senedine yönlendirmeye devam ediyor.

ABD hisse senetlerine ve gelişmekte olan borsalara para girişi hızlanıyor. EPFR verilerine göre ABD hisselerine para girişi 8,6 milyar dolar ile

son üç ayın, gelişmekte olan borsalara giriş 8,6 milyar dolar ile son altı ayın en yüksek seviyesinde. Hisse senetlerine toplam giriş 18 milyar

dolar ile Trump zaferi sonrasındaki en yüksek rakama ulaştı.

Geriden gelse de Türkiye verileri de benzer bir görünüm çiziyor. Borsa İstanbul’a geçen hafta 121 milyon dolar yabancı girişi varken, Devlet İç

borçlanma Senetlerinden 256 milyon dolar çıkış görülüyor. Sene başından beri hisse senedine yabancı girişi 1 milyar doları aşarken, tahvilden

673 milyon dolar çıkış var.

Büyüme beklentisinin güçlenmesine paralel ABD piyasalarında tahvilden hisse senedine yönelmenin devam etmesini bekliyoruz. Gelişmekte

olan piyasaları para girişinin devam edip etmeyeceği doların küresel olarak değer kazanıp kazanmayacağına bağlı belirlenecek. Güçlü

ekonomik veriler ve Trump’ın vergi indirimi açıklamasına rağmen doların zayıflaması piyasalardaki yükselişi destekliyor .

Avrupa ve Asya borsalarındaki satışa paralel Borsa İstanbul’da hafif satıcılı (-%0,3) bir açılış bekliyoruz. Ancak piyasalardaki yükseliş

eğiliminin tersine döneceğine yönelik net bir işaret görmüyoruz.
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BIST-100 Hacim Yabanci%  EM Türkiye Gösterge Eurobond-2043 US$/TRY EUR/TRY TRLIBOR 3M

Kapanış 88,187 3,940 64.71 946 345 11.41 6.03 3.6770 3.9074 11 bps 2016 10.88%

1 Gün Δ 0.3% -21.3% -0.1 bps 0.4% 1% 0.1 bps -3.7 bps 0.7% 1.3% 0.0 bps 2017 8.89%

1AylıkΔ 7.2% -20.4% 0.6 bps 6% 13% 0.0 bps -38 bps -3.3% 1.3% 55.0 bps 2018 7.48%

En İyi 5 (%) ODAS 7% METRO 7% DOCO 6% CEMTS 4% ECILC 4%

En Kötü 5 (%) TATGD -5% TUPRS -3% IHLAS -3% KORDS -2% SODA -2%

 Hacmi En Yüksek 5 (TRY mn) GARAN 628 HALKB 373 THYAO 314 ISCTR 157 TUPRS 144

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

Logo Yazılım

Kapanış (TL) : 56 -  Hedef Fiyat (TL) : 54.04 - Piyasa Deg.(TL) : 1400 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.86 ↔
LOGO TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: -3.5 Analist: iurganci@isyatirim.com.tr 

Logo telekonferans notları

Logo dün telekonferans gerçekleştirdi. Buna göre şirket konsolide satış gelirlerinin %46 büyüme ile 278 mn TL olmasını hedefliyor.

Konsolide FAVÖK rakamı ise yıllık bazda %6 artışla 91 mn TL olması bekleniyor. FAVÖK marjı ise konsolidede %45,3’ten %32,7’e

gerilemesi projeksiyon olarak paylaşıldı. Marj gerilemesinin sebepleri olarak marjı düşük Romanya TotalSoft’un payının ciroda artması ve

Hindistan’da bir defaya mahsus 6 milyon TL’lik giderler gösterildi. Vergi öncesi kar rakamı ise yıllık bazda %21 artışla 62 mn TL olması

bekleniyor.

 

Koç Holding

Kapanış (TL) : 15.23 -  Hedef Fiyat (TL) : 15.3 - Piyasa Deg.(TL) : 38622 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 10.8 ↔
KCHOL TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 0.46 Analist: mkucukmeral@isyatirim.com.tr 

KCHOL 4Ç16 Finansal Sonuçları 

Koç Holding 4Ç16’da 1046mn TL net kar açıkladı. Yıllık bazda %23 düşüş gösterirken bizim beklentimiz 930mn TL ve piyasa beklentisi

982mn TL’nin üzerinde gerçekleşti. Net karda yıllık bazda yaşanan düşüş geçtiğimiz yıl aynı dönemde gayrimenkul satışından kaynaklı

223mn TL tek seferlik kar kaydedilmiş olmasından kaynaklandı. Net Aktif Değerinin %90’ından fazlasını oluşturan halka açık iştiraklerinin

sonuçları daha önce açıklamış olması nedeni ile sonuçların hisse fiyatı üzerinde önemli bir etki yaratmasını beklemiyoruz.

Akçansa                       

Kapanış (TL) : 14.9 -  Hedef Fiyat (TL) : 13.58 - Piyasa Deg.(TL) : 2853 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.29 ↔
AKCNS TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: -8.85 Analist: esirinel@isyatirim.com.tr 

4Ç16 sonuçları genel anlamda beklentilerle uyumlu

Akçansa 4Ç16’de bizim beklentimize paralel ancak piyasa beklentisinin biraz altında düşen satış gelirleri ve zayıflayan faaliyet marjları

nedeniyle yıllık bazda %18 düşüşle 53 milyon TL net kar açıkladı. Şirketin 4Ç16 satış gelirleri beklentilerle uyumlu yıllık bazda %6 düşüşle

373 milyon TL olarak gerçekleşti. FAVÖK rakamı 4Ç16’de yine beklentilerle uyumlu yıllık bazda %16 düşüşle 91 milyon TL’ye geriledi.

FAVÖK marjı ise dolar bazında artan petrokok fiyatları ve yurtiçi pazarda rekabetçi çimento fiyatları nedeniyle yıllık bazda yüzde 2.7 puan

gerileyerek %24.3’e düştü. Şirketin net nakit pozisyonu ana neden olarak işletme sermayesinin 2015 yıl sonundaki 263 milyon TL’den 2016

yıl sonunda 300 milyon TL’ye yükselmesi sonucu 2015 yıl sonundaki 122 milyon TL’den 2016 yıl sonunda 34 milyon TL’ye geriledi. 2017 ve

sonraki yıllar için tahminlerimizin üzerinden geçtikten daha detaylı bir rapor yayınlayacağız.

Yorum: Akcansa’nın 4Ç16 mali tablo açıklaması genel olarak beklentilerle uyumlu olduğundan piyasanın sonuçlara önemli bir tepki

vermesini 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. 

Sektorel tahminlerimiz ve carpanlarimizi görebilmek için tıklayabilirsiniz.

http://www.isyatirim.com.tr/in_LT_HTL.aspx

Araştırma raporlarına ulaşmak için tıklayınız

http://www.isyatirim.com.tr/reports.aspx

Temettü, sermaye artırımları, mali tablolar,piyasa özeti bilgileri için tıklayınız.

http://www.isyatirim.com.tr/C_LT_companycard.aspx

Hisse senedi öneri listemiz için tıklayınız

http://www.isyatirim.com.tr/HisseOneriSite.aspx

Raporlarımıza uye olmak için tıklayınız

marketing@isyatirim.com.tr

17/02/2017

Yurtiçi Ajanda
KCHOL 4Ç16 mali sonuçları (ISY: 930 mn TL, Piyasa: 982 

mn TL)

Yurtdışı Ajanda Tahm. Önc.

BRZ:FIPE Tüketici Fiyat Endeksi - Haftalık   Saat:10:00 -- --

AVR:ECB Cari Denge (SA)   Saat:12:00 -- 36,1b

AVR:Cari Denge (Donemsellikten Arindirilmis)   Saat:12:00 -- 40,5b

AVR:Insaat Uretimi (Aylik) % Saat:13:00 -- 0.004

AVR:Insaat Uretimi (Yillik) % Saat:13:00 -- 0

BRZ:Cari İşlemler Dengesi    Saat:15:30 --

-

$5881m

ABD:Öncü Endeks % Saat:18:00 -- 0.005
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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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