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Katar Krizi Türkiye için ne kadar önemli?

Katar krizi sonrası dünya borsaları hafif satıcılı bir seyir izliyor. Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Yemen’in terörü

desteklediği gerekçesiyle Katar ile diplomatik ilişkisini kesmesi Ortadoğu’da jeopolitik risk primini artırdı.

Katar krizinin perde arkasında Arabistan ve İran arasındaki çekişme yatıyor. Doğalgazını Suriye üzerinden Avrupa’ya ulaştırmak isteyen

Katar’ın bölgede etkili olan İran ile ilişkilerini geliştirmesi Suudi Arabistan ile zaten problemli olan ilişkisinin daha da bozulmasına neden oldu.

Katar Türkiye’nin yakın ilişki içinde olduğu ülkelerden birisi. İhracat açısından %0,3 pay ile Türkiye için önemli bir ülke değil. Ancak yurtdışı

müteahhitlik işlerinde %21 pay ile en önemli pazarımız. Doğrudan sermaye yatırımlarında %5’in üzerinde pay ile Avrupa Birliği dışındaki en

önemli yatırımcılarımızdan birisi.

Katar krizinin Ortadoğu genelinde ve Türkiye’ye yönelik risk primini artırmasını beklemiyoruz. Petrol fiyatlarındaki gerileme ve gelişmekte olan

ülke paralarındaki değer artışı jeopolitik risk primindeki artışın sınırlı ve geçici olduğunu gösteriyor.

Elinde 500 milyon dolarlık Türkiye varlığı bulunan Kaliforniyalı iki fona yatırım yasağı gelmesinin Türkiye varlıkları üzerinde fazla etkili olmasını

beklemiyoruz. AB 1597 kodlu yasal düzenlemenin Kaliforniya Eyalet Meclisinin Genel Kurulda geçmesi durumunda Türkiye’de kamu

tarafından kontrol edilen şirketlerdeki paylarını altı ayda satmaları gerekiyor.

Calpers ve Calstrs fonlarının tuttuğu kamu kontrolündeki şirketlerin (Vakıf, Halkbank, THY, Emlak GYO, Koza) büyüklüğü  60 milyon dolar

büyüklüğünde. Son üç ayda yabancı yatırımcıların blok satışla aldığı Türkcell, Koç ve Sabancı Holding hisselerinin büyüklüğü 1,1 milyar dolar

büyüklüğünde. 

Asya borsaları ve ABD vadelilerinin seyrine paralel Borsa İstanbul’da hafif aşağı yönlü bir açılış bekliyoruz. Migros’un çağrı yapması

gerekçesiyle Kipa hisselerinde (%11 tahmini cağrı potansiyeli) güçlü bir açılış öngörüyoruz.
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BIST-100 Hacim Yabanci%  EM Türkiye Gösterge Eurobond-2043 US$/TRY EUR/TRY TRLIBOR 3M

Kapanış 98.192 6.229 64,95 1018 399 10,91 5,48 3,5123 3,9547 12 bps 2017 9,19%

1 Gün Δ -0,7% 18,4% -0,1 bps 0,2% -1% -0,1 bps -3,0 bps -0,6% -0,2% 0,0 bps 2018 8,00%

1AylıkΔ 5,1% 15,2% 0,3 bps 4% 5% -0,4 bps -15 bps -1,5% -0,2% 27,0 bps 2019 7,25%

En İyi 5 (%) SASA 14% AKSEN 6% GSRAY 5% VESTL 2% THYAO 2%

En Kötü 5 (%) TKFEN -5% BJKAS -3% NETAS -3% DOAS -2% TOASO -2%

 Hacmi En Yüksek 5 (TRY mn) THYAO 1016 GARAN 652 AKBNK 227 HALKB 219 EKGYO 210

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

Türk Telekom

Kapanış (TL) : 6,35 -  Hedef Fiyat (TL) : 6,82 - Piyasa Deg.(TL) : 22225 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 6,65 ↔
TTKOM TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 7,37 Analist: akumbaraci@isyatirim.com.tr 

3G hizmetleri 2009 yılına ilişkin dava Danıştay'da Avea lehine karara bağlandı

1 Şubat tarihinde Türk Telekom bağlı ortaklığı Avea İletişim Hizmetleri A.Ş.’ye ("Avea"), Hazine Kontrolörleri Kurulu tarafından 2012 ve

2013 yılları için gerçekleştirilen inceleme üzerine iki ayrı rapor tebliğ edildiğini açıklanmıştı.  Raporlarda, Avea’nın hazine payı

yükümlülüğünü 2G hizmetleri için 117.364.691,58 TL, 3G hizmetleri için ise 66.697.190,80 TL eksik ödediği öne sürülmektedir (2009, 2010

ve 2011 dönemlerini de kapsayacak şekilde). Bildirimde, ana tutara ek olarak ilgili mevzuat uyarınca hesaplanacak faizin de ödenmesi talep

edilmektedir.Tutarın çok büyük bir bölümünün fatura indirimlerine ilişkin olduğu anlaşılmaktadır. Bu konuda 2G hizmetleri ile ilgili Avea

lehine ICC nezdinde uluslararası tahkim mahkemesince verilmiş bir karar mevcuttur. Tahkim kararı ile ilgili olarak ulusal mahkemeler

nezdinde dava süreci devam etmektedir. Şirket bugün ise 3G hizmetleri 2009 yılına ilişkin dava Danıştay'da Avea lehine karara bağlandığını

açıkladı. Bu konuda diğer yıllar için açılan davalar henüz sonuçlanmamıştır.

Türk Traktör

Kapanış (TL) : 79,8 -  Hedef Fiyat (TL) : 92,95 - Piyasa Deg.(TL) : 4259 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 2,05 ↔
TTRAK TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 16,48 Analist: esirinel@isyatirim.com.tr 

Türk Traktör'ün Mayıs ayı satışları çok fazla değişiklik göstermedi.

Türk Traktör’ün Mayıs ayında toplam satışları yıllık bazda %1 gerileyerek 4,031 adete geriledi. Mayıs ayında yurtiçi satış hacmi %3 artışla

3,103 adete artarken, ihracat hacmi yıllık bazda %13 gerileme ile 928 adete düştü. Yılın ilk beş aş ayında, zayıf ihracat performansı

nedeniyle şirketin toplam satış hacmi yıllık bazda %4 düşüşle 20,249 adete geriledi.

Migros                        

Kapanış (TL) : 26,18 -  Hedef Fiyat (TL) : 30 - Piyasa Deg.(TL) : 4661 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 2,98 ↔
MGROS TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 14,59 Analist: mkucukmeral@isyatirim.com.tr 

SPK Migros’un zorunlu pay alım teklifinden muafiyet başvurusunu kabul etmedi

Migros Kipa’nın %95.5 hissesini toplam 302mn TL bedelle aldıktan sonra Kipa’nın azınlık hissedarları için zorunlu pay alım teklifinde

bulunmamak için SPK’ya başvuruda bulunmuştu. SPK gerekli şartların oluşmadığı gerekçesi ile başvuruyu kabul etmedi. Buna göre Migros

6 işgünü içerisinde pay alım teklifinde bulunmak için SPK’ya başvuruda bulunacak. Pay alım fiyatını kabaca 2.24TL hesaplıyoruz. Pay

alımının hesapladığımız fiyat üzerinden gerçekleşmesi ve tüm azınlık hissedarların yararlandığı varsayımıyla MGROS Kipa’nın kalan %4.5

hissesi için yaklaşık 135mn TL’lik bir maliyete katlanması gerekecek. Migros’un şuan ki piyasa fiyatının %3’üne denk geliyor. Biz

değerlememize zaten zorunlu pay alım teklifini yansıttığımız için hedef değerimizde herhangi bir revizyon gerekmiyor. MGROS hisseleri için

var olan 30TL /hisse hedef değerimiz ile AL tavsiyemizi yineliyor ve hisseyi en çok önerdiğimiz hisseler listesinde tutmaya devam ediyoruz.

KIPA tarafından değerlendirdiğimizde Kipa dün 2.02TL/hisse bedelden kapandı. Hesapladığımız pay alım fiyatına %11’lik bir getiri

potansiyeline işaret ediyor. 

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

Raporlara Üye Olmak İçin

https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/uyelik-islemleri/Sayfalar/yeni-uyelik.aspx

Öneri Listeleri

https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/Sayfalar/is-yatirimin-onerileri.aspx

06.06.2017

Yurtiçi Ajanda

Yurtdışı Ajanda Tahm. Önc.

JPN:İşçi Nakit Gelirleri YoY   Saat:03:00 -- -0,4%

AVR:Sentix Yatırımcı Güven Endeksi % Saat:11:30 -- 42852

AVR:Perakende Satışlar (Aylık)   Saat:12:00 -- 0,3%

AVR:Perakende Satislar (Yillik)   Saat:12:00 -- 2,3%

ABD:JOLTs - Acilan Pozisyonlar ve Is Gucu Degisim Verisi   

Saat:17:00 -- 5743
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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.

3

https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/Sayfalar/default.aspx

