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Piyasalarda Bugün
Piyasalar                                                                                                                                      10/11/2017
Mucizeler zaman alır…

Güçlenen dolar ve yükselen faizlerin yapamadığını ABD vergi indiriminin 2019 yılına erteleneceği endişesi yaptı. Büyümenin ve şirket kar

artışlarının yavaşlayacağı endişesi ile Wall Street uzun bir aradan geriledi. Dolar gerileyip, faizleri gevşerken gelişmekte olan borsalar sert

satışlarla geriledi.

Yüksek betalı Borsa İstanbul küresel satışlarda en çok dayak yiyen piyasalar arasında yer aldı. MSCI Türkiye %1,7 gerileyerek Brezilya’dan

sonra (-%2,1) en çok kaybettiren endeks oldu. Endeksteki gerilemenin yarısına yakını kar artışı beklentilerin gerisinde kalan Tüpraş

hisselerindeki %10’a yakın gerilemeden kaynaklandı.

ABD borsaları ve Asya borsalarının seyri Borsa İstanbul’da satıcılı açılışa işaret ediyor. Yabancı payında son yedi günde %1’e yakın gerileme

ve Başbakan Yıldırım’ın ABD ziyaretinden mucize çıkmaması Borsa İstanbul’daki satıcılı havanın devam edebileceğine işaret ediyor. 3.

çeyrek karlarında Doğuş Oto, Pegasus, Petkim ve Banvit güçlü performansıyla öne çıkıyor.
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BIST-100 Hacim Yabanci%  EM Türkiye Gösterge Eurobond-2043 US$/TRY EUR/TRY TRLIBOR 3M

Kapanış 110,246 8,439 64.98 1134 401 13.61 6.15 3.8604 4.4822 13 bps 2017 9.70%

1 Gün Δ -1.5% -2.9% -0.3 bps -0.1% -2% 0.1 bps 2.9 bps -0.7% -0.6% 0.4 bps 2018 8.46%

1AylıkΔ 8.8% 17.0% 0.4 bps 3% 5% 1.4 bps 43 bps 4.3% -0.6% 38.8 bps 2019 7.56%

En İyi 5 (%) MGROS 7% BANVT 6% KOZAA 4% AKSEN 3% KOZAL 3%

En Kötü 5 (%) TUPRS -10% AFYON -5% ALKIM -5% ALCTL -4% ZOREN -4%

 Hacmi En Yüksek 5 (TRY mn) THYAO 1606 ASELS 725 TUPRS 634 GARAN 472 KRDMD 378

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

Doğuş Otomotiv

Kapanış (TL) : 8.68 -  Hedef Fiyat (TL) : 9.8 - Piyasa Deg.(TL) : 1910 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 2.55 ↑
DOAS TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 12.88 Analist: esirinel@isyatirim.com.tr 

Beklentilerin üzerinde başarılı 3Ç17 sonuçları 

Dogus Otomotiv 3Ç17’de beklentilerin üzerinde (İş Yatırım: TL30mn; Piyasa : TL29mn) bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla iki katından

daha fazla artış ile 73 milyon TL net kar rakamı açıkladı. Net kar rakamındaki artışın temek nedeni faaliyet marjlarındaki iyileşmeden

kaynaklanmaktadır. Şirketin satış gelirleri 3Ç17’de beklentilerin üzerinde (İş Yatırım & Piyasa : TL2.9bn) gerileyen satış hacmine rağmen

satış fiyatlarındaki artış sayesinde yıllık bazda %26 artışla 3.3 milyar TL’ye ulaştı. Şirketin 3Ç17 brüt kar marjı 3Ç17’de yıllık bazda yüzde

0.8 puan çeyrek bazda yüzde 0.9 puan artışla %10.6’ya yükseldi. 3Ç17 FAVÖK rakamı ise yine beklentilerin üzerinde (İş Yatırım:

TL103mn; Piyasa : TL106mn) yıllık bazda %95 artışla 164 milyon TL’ye ulaşırken, FAVÖK marjı 3Ç17’de artan brüt karlılık ve sıkı gider

yönetimi neticesinde yıllık bazda yüzde 1.8 puan çeyrek bazda yüzde 1.3 puan artışla %5’e yükseldi. Şirketin net borç pozisyonu ise 2016

yıl sonundaki 2.7 milyar TL’den 9A17 sonunda 2.5 milyar TL’ye geriledi.

Yorum: Doguş Otomotiv’in beklentilerin bir hayli üzerinde gerçekleşen 3Ç17 sonuçlarına piyasanın olumlu tepki vermesini bekliyoruz.

Pegasus Hava Taşımacılığı

Kapanış (TL) : 29.38 -  Hedef Fiyat (TL) : 29.3 - Piyasa Deg.(TL) : 3005 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 15.43 ↑
PGSUS TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: -0.28 Analist: esirinel@isyatirim.com.tr 

3Ç17 sonuçları beklentilerimzle uyumlu, 2017 hedefleri yukarı çekildi

Pegasus Havayolları 3Ç17’de bizim beklentimiz olan 536 milyon TL ile uyumlu piyasa beklentisi olan 507 milyon TL’nin üzerinde iyileşen

faaliyet performansı sayesinde yıllık bazda %121 artışla 537 milyon TL net kar rakamı açıkladı. Şirketin satış gelirleri 3Ç17’de beklentilerle

uyumlu (İş Yatırım : 2,022 milyon TL, Piyasa: 2,011 milyon TL) yıllık bazda %50 artış ile 2,053 milyon TL’ye ulaştı. FAVÖK rakamı ise bizim

beklentimiz olan 768 milyon TL ile uyumlu ancak piyasa beklentisi olan 712 milyon TL’nin üzerinde yıllık bazda %92 artışla 768 milyon TL’ye 

ulaştı. 

Yorum: Piyasanın şirketin 2017 yılı iç hat yolcu başına düşen gelir ve doluluk oranındaki beklentilerinin artması ile beraber FAVKÖK marj

hedefini önceki %21-22’den %23-24’e yükseltmesini olumlu karşılayacağını bekliyoruz. 4Q17’de operasyonel performansdaki iyileşme

beklentilerinin devamı ile birlikte geriye kalan beş uçak satışından elde edilecek nakit girişi ve gelir tablosuna yansıyacak gelirleri 4Ç17 mali

tablosunu olumlu etkileyecektir. Şirket bugün saat 12:00’de telekonferans düzenleyecek. Telekonferans sonrası PGSUS için tahminlerimizin

ve hedef fiyatımızın üzerinden geçeceğiz.

 

Çelebi

Kapanış (TL) : 38.52 -  Hedef Fiyat (TL) : 40.62 - Piyasa Deg.(TL) : 936 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.68 ↔
CLEBI TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 5.44 Analist: esirinel@isyatirim.com.tr 

Beklentilerle uyumlu 3Ç17 sonuçları

CLEBI 3Ç17’de piyasa beklentisi olan 53 milyon TL ile uyumlu güçlü ciro büyümesi ve iyileşen faaliyet kar marjları neticesinde yıllık bazda

%148 artışla 54 milyon TL net kar rakamı açıkladı. Şirket 3Ç17’de piyasa beklentisi olan 279 milyon TL’ye paralel yıllık bazda %45 artışla

282 milyon TL satış gelirleri elde etti. Şirketin 3Ç17 FAVÖK rakamı 89 milyon TL piyasa beklentisi ile uyumlu yıllık bazda %105 artışla 87

milyon TL’ye ulaşırken, 3Ç17 FAVÖK marjı yıllık bazda yüzde 8.9 puan çeyrek bazda ise yüzde 11.8 puan artışla %30.7’ye yükseldi.

Yorum : CLEBİ’nin piyasa beklentileriyle uyumlu 3Ç17 sonuçlarına piyasa tepkisinin sınırlı olmasını bekliyoruz.

Odaş Elektrik Üretim

Kapanış (TL) : 5.51 -  Hedef Fiyat (TL) : 6.53 - Piyasa Deg.(TL) : 748 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 3.32 ↓
ODAS TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 18.51 Analist: akumbaraci@isyatirim.com.tr  

odaş 3Ç17 finansallarını açıkladı

ODAŞ 3Ç17 finansallarında geçen senenin aynı döneminde açıkladığı 2 milyon TL net zarara karşılık 13 milyon TL net zarar açıkladı. 

Açıklanan rakam bizim 20 milyon TL olan net zarar beklentimizden daha iyi. Sapmamızın ana nedeni olarak beklentimizden daha düşük 

gerçekleşen finansal giderleri söyleyebiliriz. Satışlar 126 milyon kWs elektrik üretimi ile yıllık bazda %2 artarak 134 milyon TL olarak 

gerçekleşti. 3Ç17'de ortalama spot elektrik tarifesi 175 TL/MWs iken şirketin ortalama elektrik satış tarifesi 267 TL/MWs. Şirket 3Ç17'de 

%13 FAVÖK marjı ile 10 milyon TL FAVÖK açıkladı. Çan kömür santralinin 2018 yılının başında devreye girmesi bekleniyor. Şirket Ekim 

ayı itibariyle kömür satışına başladı. 

Şirket net zarar açıkladığından dolayı piyasanın tepkisinin olumsuz olacağını düşünüyoruz.

Petkim                        

Kapanış (TL) : 6.62 -  Hedef Fiyat (TL) : 7.57 - Piyasa Deg.(TL) : 9930 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 35.79 ↑
PETKM TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 14.28 Analist: akumbaraci@isyatirim.com.tr 

Artan nafta-etilen spreadi operasyonları olumlu etkiledi    

Lütfen raporumuzun sonunda yer alan bilgilendirme notuna bakınız. 2
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Sirket Haberleri

     Petkim 3Ç17'de geçen senenin aynı döneminde açıkladığı 137 milyon TL net kara karşılık 374 milyon TL net kar açıkladı. Açıklanan 

rakam hem bizim net kar beklentimiz olan 326 milyon TL hem de piyasa beklentisi olan 312 milyon TL'nin üstünde gerçekleşti. Tahminimizin 

sapmasının asıl nedeni olarak beklentimizden yüksek gerçekleşen diğer gelirleri söyleyebiliriz.

 

3Ç17'de satışlar yıllık bazda %83 oranında artarak 1.77 milyar TL'ye (İŞY: 1.8 milyar TL, Piyasa: 1.8 milyar TL) ulaşırken brüt kar marjı 

yıllık bazda neredeyse 5 baz puan arttı. 3Ç17'de FAVÖK ise artan nafta-etilen spreadi sayesinde yıllık bazda %138 oranında artarak 423 

milyon TL olarak gerçekleşti. Şirket sonuçlar ile ilgili Salı günü telekonferans düzenleyecek. Telekonferans sonrası modelimizi revize 

edebiliriz. Hisse için AL tavsiyemizi koruyoruz.

Klimasan                      

Kapanış (TL) : 6.33 -  Hedef Fiyat (TL) : n.a - Piyasa Deg.(TL) : 209 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.53 ↓
KLMSN TI Equity- Öneri :GÖZDEN GEÇİRİLİYOR Get.Pot.%: n.a Analist: kdemirak@isyatirim.com.tr  

KLMSN 3Ç17 Sonuçları: Güçlü ciro büyümesi zayıf operasyonel  karlılık ile gölgelendi 

Klimasan 3Ç17’de yıllık bazda %37 daralmaya işaret eden 6m TL net kar açıkladı. Net kar tarafında görülen daralmanın en önemli 

nedenlerini artan borç yükü nedeni ile yükselen faiz giderleri, yılıdan yıla artan kur farkı zararları ve operasyonel karlılıkta görülen hafif 

daralma oldu. Şirketin cirosu, artan yurtiçi satışlar ile yıllık bazda %65 artış göstererek 89mn TL olurken, şirketin brüt kar marjı, hammadde 

giderlerinde görülen artışa bağlı yıllık bazda 4,5 puan daralarak %18,8 olarak gerçekleşti. 3Ç17 FAVÖK ise yıllık bazda sadece %11 artış 

göstererek 5.4mn TL olarak gerçekleşirken, FAVÖK marjı da brüt karlılıkta görülen daralmaya bağlı 2.9puan gerileyerek %6,1 olarak 

gerçekleşti. 

Yazıcılar Holding

Kapanış (TL) : 23.6 -  Hedef Fiyat (TL) : 27.2 - Piyasa Deg.(TL) : 3776 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.8 ↔
YAZIC TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 15.25 Analist: mkucukmeral@isyatirim.com.tr 

YAZIC 3Ç17 Finansal Analizi: Güçlü operasyonel sonuçlar 

Yazıcılar Holding 3Ç17 finansallarında 26mn TL net zarar açıkladı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 48mn TL net zarar açıklamıştı. 

Karşılaştırma yapmak için herhangi bir tahmin bulunmuyor. Operasyonel sonuçlar güçlü olmasına rağmen öz sermaye yöntemi ile konsolide 

olan iştiraklerin (büyük ölçüde halka açık olan AEFES, MGROS ve ASUZU) zayıf katkısı ve finansman giderlerindeki artış nedeni ile net 

kardaki iyileşme sınırlı kaldı. Öz sermaye yöntemi ile konsolide olan iştirakleri 3Ç17’de 29mn TL kar katkısı sağlarken geçtiğimiz yılın aynı 

döneminde 34mn TL kar elde etmişlerdi. Şirket’in konsolide gelirleri yıllık bazda %37 artış gösterirken FAVÖK %51 artış gösterdi. Çelik 

Motor’un otomotiv kiralama operasyonlarının güçlü katkısı hem gelirler hem FAVÖK büyümesinin arkasındaki en temel etken olarak öne 

çıkıyor. Şirket’in net aktif değerinin %95’inden fazlasını oluşturan iştiraklerinin finansallarını daha önce açıklamış olması nedeniyle 

sonuçların hisse fiyatı üzerinde önemli bir etki yaratmasını beklemiyoruz. Hisse için varolan 27.2TL hedef değerimize %15 getiri potansiyeli 

sunan hisse için AL tavsiyemizi devam ettiriyoruz. 

Banvit                        

Kapanış (TL) : 26.94 -  Hedef Fiyat (TL) : n.a - Piyasa Deg.(TL) : 2695 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 6.6 ↑
BANVT TI Equity- Öneri :GÖZDEN GEÇİRİLİYOR Get.Pot.%: n.a Analist: kdemirak@isyatirim.com.tr 

BANVT 3Ç17: Çok güçlü operasyonel sonuçlar 

Banvit ‘in 3Ç17 net karını yıllık bazda 7 kat artarak 112mn TL oldu. Net kar tarafında görülen büyümenin çok önemli bir kısmı operasyonel 

performansta görülen iyileşmeden gelirken, 24mn TL’lik ertelenmiş vergi geliri kaydedilmesi de net karı bir miktar olumlu etkiledi.  Şirketin 

ciro’su özellikle ihracatta görülen güçlü büyümenin (+ %117) de etkisi ile %34 artış gösterdi. Şirketin brüt kar marjı ise yıldan yıla 9,8 puan 

artış göstererek %27,4 olurken, brüt kar %109 artış gösterdi.  Çok büyük oranda brüt karlılıkta görülen artışa bağlı olarak şirketin 3Ç17 

FAVÖK’ü yıllık %145 artış ile TL144mn olarak gerçekleşirken, FAVÖK marjı da yıldan yıla 10,2 puan artış ile 22,5 olarak gerçekleşti. Hisse 

sene başından bu yana endeksin %273 üzerinde getiri sağlamsına karşın geçmiş 12 aylık finansallarına göre 4.5x FD/FAVÖK ve 7.6x F/K 

ile işlem görüyor. 

Gübre Fabrikaları             

Kapanış (TL) : 4.65 -  Hedef Fiyat (TL) : 5 - Piyasa Deg.(TL) : 1553 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 7.24 ↔
GUBRF TI Equity- Öneri :SAT Get.Pot.%: 7.53 Analist: mkucukmeral@isyatirim.com.tr 

GUBRF 3Ç17 Finansal Sonuçları

Gübre Fabrikaları 15mn TL zarar açıkladı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 33mn T zarar söz konusuydu. Piyasa beklentisi 1mn TL zarar 

edileceği yönündeydi. Şirket’İn operasyonel karı yıllık bazda %20 artış gösterip 20mn TL’ye yükseldi ve piyasa beklentisi 15mn TL’nin 

üzerinde gerçekleşti. Operasyonel sonuçlar beklentilerin üzerinde gerçekleşmiş olsa da net kar beklentilerin alında kalmış olmasından 

dolayı hissed önemli bir fiyat hareketi beklemiyoruz.

Lütfen raporumuzun sonunda yer alan bilgilendirme notuna bakınız. 3
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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

10/11/2017

Yurtdışı Ajanda Tahm. Önc.

JPN:Para Stoğu M2 (Yıllık)   Saat:02:50 -- 4,1%

JPN:Para Stoğu M3 (Yıllık)   Saat:02:50 -- 3,4%

JPN:Üçüncül Sanayi Faaliyet Endeksi  (Aylık)   Saat:07:30 -- -0,2%

FRN:Sanayi Üretimi    (Aylık)   Saat:10:45 -- -0,3%

FRN:Sanayi Üretimi    (YoY)   Saat:10:45 -- 1,1%

FRN:İmalat Üretimi (Yıllık)   Saat:10:45 -- 1,1%

ABD:Aylık Bütçe Durumu   Saat:22:00 -- $8,0b
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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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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

