
X

Piyasalarda Bugün
Piyasalar                                                                                                                                      07/07/2017
Fransa şoku…

Dünya piyasalarındaki satış dalgası büyüyor. FOMC tutanakları sonrasında başlayan satışlar Fransa’nın 30 yıllık tahviline gelen zayıf talep

sonrasında daha da şiddetlendi. Küresel risk iştahına duyarlı, yüksek betalı Türkiye varlıkları küresel satış dalgasından payına düşeni

fazlasıyla alıyor.

Küresel ekonomide bir ısınma belirtisi olmamasına ve enflasyonun zayıf seyrine rağmen FED ve ECB’nin para politikasını normalleştireceği ve

bilançolarını kademeli olarak küçülteceği endişesi tahvil piyasalarından başlayarak dünya borsalarına yayılan sert satışlara yol açıyor .  

Geçmiş döngülerin incelenmesi, gelişmiş ülkelerin para politikasındaki sıkılaşmanın gelişmekte olan ülke varlıkları üzerinde yarattığı şokun

büyüklüğünün (i) parasal sıkılaşmanın eş anlı olmasına, (ii) kısa vadeli faiz artışının uzun vadeli faizler üzerindeki etkisine, (iii) sıkılaşmanın

büyüme üzerindeki etkisine bağlı olarak değiştiğini gösteriyor. 

ABD ve Avrupa borsalarındaki satışlar Borsa İstanbul’un satıcılı açılacağına işaret ediyor. Almanya sanayi üretiminin çok güçlü gelmesi

Türkiye piyasalarındaki satışların sınırlı olmasını sağlayabilir. Ancak asıl belirli olan saat 15:30’da açıklanacak tarım dışı istihdam verisinde

ücretlerin ne hızla (beklenti %0,3) arttığı olacak.
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BIST-100 Hacim Yabanci%  EM Türkiye Gösterge Eurobond-2043 US$/TRY EUR/TRY TRLIBOR 3M

Kapanış 100,627 5,410 65.33 1006 397 11.33 5.92 3.6288 4.1223 12 bps 2017 9.51%

1 Gün Δ -0.1% 15.4% 0.1 bps -0.4% -1% 0.1 bps 7.2 bps 1.2% 1.4% 0.0 bps 2018 8.25%

1AylıkΔ 2.5% -13.1% 0.1 bps -1% -1% 0.4 bps 45 bps 3.3% 1.4% 5.0 bps 2019 7.51%

En İyi 5 (%) KOZAA 6% ERBOS 6% OTKAR 4% KRONT 3% IPEKE 3%

En Kötü 5 (%) YATAS -3% ENKAI -2% ZOREN -2% ALARK -2% AKSA -2%

 Hacmi En Yüksek 5 (TRY mn) THYAO 748 KRDMD 480 GARAN 443 KOZAA 267 AKBNK 148

Piyasa Tahminleri

Is Yat.Tah. F/K

BIST-100 En İyi / En Kötü & İşlem Hacmi En Yüksek 5 Şirket

P
iy

a
s
a
 R

a
k
a
m

la
rı

 T
a
b

lo
s
u

BIST Rakamları(TRY) MSCI Rakamları Tahvil Piyasasi Para Piyasası

Lütfen raporumuzun sonunda yer alan bilgilendirme notuna bakınız. 1
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Sirket Haberleri

Mavi Giyim Sanayi Tic.A.S

Kapanış (TL) : 43.08 -  Hedef Fiyat (TL) : n.a - Piyasa Deg.(TL) : 2139 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 8.04

MAVI TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a Analist: kdemirak@isyatirim.com.tr  

Mavi telekonferans notları  

-Şirket yönetimi, Türkiye perakende operasyonlarında, ilk çeyrek de görülen güçlü büyümenin yılın geri kalan döneminde de devam

etmesini beklemekte.  2Ç17’de şimdiye kadar görülen birebir büyüme oranı 1Ç17’ye benzer. 

-1Ç17’de şirketin Türkiye perakende tarafında erkek ve kadın kategorilerinde hemen hemen tüm ürün grupları büyüme gösterdi. 

-Finansman giderlerinin artmasının gerekçeleri olarak Amerika ve Kanada satın alımının neticesinde artan borç yükü ve satışlardaki güçlü

büyümenin sonucunda stokların artması gösterildi. 

-Türkiye operasyonlarında gerçekleşen %11.6 işlem hacmi büyümesi ile şirket pazar liderliğini sürdürdü.

 
TAV Holding

Kapanış (TL) : 19.56 -  Hedef Fiyat (TL) : 23.5 - Piyasa Deg.(TL) : 7106 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 9.75 ↑
TAVHL TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 20.16 Analist: esirinel@isyatirim.com.tr 

 Haziran'da toplam yolcu büyümesi %9 yükseldi

TAV Havalimanları işletmesini yürüttüğü havalimanlarına ilişkin Haziran ayı yolcu trafik verilerini yayınladı. Buna göre Haziran ayında

toplam dış hat yolcu sayısı yıllık bazda %10 artışla 5.48 milyona ve iç hat yolcu sayısı %8 artış ile 4.14 milyon adede yükselerek, toplam

yolcu sayısını yıllık bazda %9 artışla 9.58 milyon’a taşıdı. Ocak – Haziran döneminde ise dış hat yolcu sayısı yıllık bazda %3 artışla 28.3

milyona artarken, iç hat yolcu sayısı %1 artış ile 22.41 milyon adede yükselerek toplam yolcu sayısını yıllık bazda %2 artışla 50.72 milyona

taşıdı. Haziran’da Istanbul Atatürk Havalimanı’nda toplam yolcu trafiği dış hat yolcu trafiğindeki güçlü %7’lik artış sayesinde yıllık bazda %5

büyüdü. Atatürk Havalimanında Haziran’da dış hat transfer yolcu sayısı ve O&D yolcu sayısı sırasıyla %12 ve %3 büyüme gösterdi. Ankara-

Esenboğa ve Bodrum-Milas havalimanları Haziran’da sırasıyla %20 ve %15 yolcu büyümeleri ile dikkat çeken diğer havalimanları olarak

öne çıkıyor. TAV’ın yurtdışı operasyonlarında ise Haziran’da %50 yolcu trafiği artışı kaydeden Gürcistan sene başından bu yana güçlü

büyümesini devam ettiriyor. Diğer taraftan Tunus 2017’de de ilk defa Haziran ayında yolcu büyümesi (+3%) elde etti. Şirket 2017 yılında

işletmesini yürüttüğü havalimanlarında toplamda %4-%5 yolcu büyümeyesi hedefliyor. 2017’de Atatürk Havalimanı dış hat yolcu büyümesi

%1-%3 olarak hedeflenirken, Q&D yolcu sayısının 2016 yılına benzer olması bekleniyor (1Y17’de -%3). Sonuçları TAVHL için olumlu

buluyoruz.

Enka İnşaat

Kapanış (TL) : 5.25 -  Hedef Fiyat (TL) : 6.4 - Piyasa Deg.(TL) : 24150 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 6.17 ↑
ENKAI TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 21.9 Analist: mkucukmeral@isyatirim.com.tr 

Enka İnşaat hisse geri alım programı açıkladı

Buna göre en fazla 4.6mn hisseye kadar geri alım yapılmasına ve geri alımlar için ayrılacak fonun en fazla 50mn TL olarak belirlenmesine

karar verildi. Tutar küçük olmasına rağmen hisse geri alım programı yönetimin hisseye olan güvenini göstermesi nedeniyle olumlu

karşılıyoruz.     

Aksa Enerji

Kapanış (TL) : 3.83 -  Hedef Fiyat (TL) : 3.87 - Piyasa Deg.(TL) : 2348 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 2.96 ↔
AKSEN TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 1.06 Analist: akumbaraci@isyatirim.com.tr 

Aksa Enerji hisse satışı için 3 fonla görüşüyor 

Business HT’de çıkan röportaja göre, Aksa Enerji Afrika’dan genişleme hamlesiyle nakit sağlamasının ardından gözünü Asya pazarına 

çevirdi. Röportajda Aksa Enerji’nin CEO’su şirketin %49’a kadar hisse satışı için biri ABD’den ikisi Körfez’den olmak üzere 3 uluslararası 

fon ile görüşmeden olduklarını belirtti. Ayrıca, 2012’de yapılan anlaşmaya göre şirketin çoğunluk hissedarı Kazancı ailesinin Goldman’da 

bulunan %16.6 hisseyi 2018 yılının Nisan ayında geri alarak şirketteki paylarını %78’e çıkarmak istediklerini söyledi. 

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

07/07/2017

Yurtdışı Ajanda Tahm. Önc.

JPN:İşçi Nakit Gelirleri YoY   Saat:03:00 -- 0,5%

JPN:Öncü Göstergeler CI   Saat:08:00 -- --

JPN:Coincident Index   Saat:08:00 -- --

ALM:Endüstriyel Üretim (Dönemsellikten arındırılmış) (Aylık)   

Saat:09:00 -- 0,8%

ALM:Sanayi Üretimi WDA   (Yıllık)   Saat:09:00 -- 2,9%

FRN:Ticaret Dengesi    Saat:09:45 -- -5535m

FRN:Cari İşlemler Dengesi    Saat:09:45 -- -3,1b

FRN:Sanayi Üretimi    (YoY)   Saat:09:45 -- 0,6%

FRN:İmalat üretimi (Aylık)   Saat:09:45 -- -1,2%

FRN:İmalat Üretimi (Yıllık)   Saat:09:45 -- 1,1%

İNG:Halifax Konut Fiyatları 3 ay/Yıl   Saat:10:30 -- 3,3%

İNG:Halifax Konut Fiyatlari (aylik)   Saat:10:30 -- 0,4%

İNG:Sanayi Üretimi    (Aylık)   Saat:11:30 -- 0,2%

İNG:Sanayi Üretimi    (YoY)   Saat:11:30 -- -0,8%

İNG:İmalat üretimi (Aylık)   Saat:11:30 -- 0,2%

İNG:İmalat Üretimi (Yıllık)   Saat:11:30 -- 0,0%

İNG:İnşaat Sektörü Üretimi SA MoM   Saat:11:30 -- -1,6%

İNG:İnşaat Sektörü Üretimi (Dönemsellikten arındırılmış) 

(Yıllık)   Saat:11:30 -- -0,6%

İNG:Görünen Ticaret Dengesi GBP/Mn   Saat:11:30 -- -£10383

İNG:Ticaret Dengesi Non EU GBP/Mn   Saat:11:30 -- -£2068

İNG:Ticaret Dengesi    Saat:11:30 -- -£2050

İNG:NIESR GDP Tahmini   Saat:15:00 -- 0,2%

ABD:Tarımdışı İstihdam Değişimi    Saat:15:30 -- 138k

ABD:İmalat Sektörü İstihdam Değişimi   Saat:15:30 -- -1k

ABD:İşsizlik Oranı   Saat:15:30 -- 4,3%

ABD:Ortalama Saatlik Ücretler  MoM   Saat:15:30 -- 0,2%

ABD:Ortalama Saatlik Ücretler  YoY   Saat:15:30 -- 2,5%

ABD:Ortalama Haftalık Çalışma Saatleri   Saat:15:30 -- 34,4

ABD:İşgücüne Katılım Oranı   Saat:15:30 -- 62,7%

ABD:Eksik İstihdam Oranı   Saat:15:30 -- 8,4%
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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. 
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https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/Sayfalar/default.aspx


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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