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Piyasalarda Bugün
Piyasalar                                                                                                                                      22/02/2018
Fed konuşunca piyasalar susuyor…

Fed tutanakları sonrası piyasalarda tedirgin bir hava hakim. Güçlü büyüme ve enflasyondaki yükseliş nedeniyle Fed’in daha sıkı para

politikası izleyebileceği endişesi ile tahvil ve hisse senedi piyasaları gerilerken dolar güçleniyor.

Afrin ile ilgili jeopolitik risklerin azalmasını fiyatlayan Türkiye piyasaları Çarşamba günü dünyadan sert bir şekilde olumlu ayrışarak Salı günkü

kayıplarının tamamını geri aldı.  Ancak piyasalardaki iyimser havanın sürdürülebilirliği konusunda şüphelerimiz var. 

ABD vadelileri ve Asya borsalarındaki satıcılı havaya ve dolardaki paralel Borsa İstanbul’un %0,5 satıcılı açılmasını bekliyoruz. Aracı kurum

bazında işlemlerin dağılımı dün borsaya güçlü para girişinin olduğunu gösteriyor. Para girişinin devam etmesi borsadaki gerilemeyi

sınırlayacaktır. Fed’in daha sıkı para politikası izlemesi, doların güçlenmesi ve Afrin’de Suriye ile karşı karşıya gelme ihtimali piyasaların

önündeki temel riskler.

4. çeyrekte beklentilerden güçlü faaliyet performansı gösteren TAV ve Çimsa’nın ve yüksek temettü açıklayan Tüpraş’ın endeksi yenmesini

bekliyoruz. Zayıf kar açıklayan Brisa hisselerinde satıcılı bir seyir ngörüyoruz.
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BIST-100 Hacim Yabanci%  EM Türkiye Gösterge Eurobond-2043 US$/TRY EUR/TRY TRLIBOR 3M

Kapanış 116,316 7,482 64.99 1210 429 13.03 6.31 3.7913 4.6725 13 bps 2017 9.91%

1 Gün Δ 2.5% 2.1% 0.0 bps 1.3% 3% 0.0 bps 2.7 bps 0.4% 0.1% -1.0 bps 2018 8.55%

1AylıkΔ -2.8% -22.5% -0.6 bps -4% -4% -0.5 bps 38 bps 0.8% 0.1% -64.2 bps 2019 7.58%

En İyi 5 (%) KIPA 11% GLYHO 6% ISCTR 6% VKGYO 6% ZOREN 6%

En Kötü 5 (%) TAVHL -1% MPARK -1% AEFES 0% BJKAS 0% DOHOL 0%

 Hacmi En Yüksek 5 (TRY mn) THYAO 1356 GARAN 584 ASELS 480 KRDMD 415 PETKM 248

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

TAV Holding

Kapanış (TL) : 22.34 -  Hedef Fiyat (TL) : 27 - Piyasa Deg.(TL) : 8116 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 7.32 ↑
TAVHL TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 20.84 Analist: esirinel@isyatirim.com.tr 

Beklentilerin altında 4Ç17 net kar rakamı

TAV Havalimanları 4Ç17’de beklentilerin altında (İş Yatırım & Piyasa : 30 milyon €) kur farkı giderlerindeki artış ve amortisman

giderlerindeki artış nedeniyle yıllık bazda %44 düşüşle 10 milyon TL net kar rakamı açıkladı. Konsolide satış gelirleri 4Ç17’de beklentilerin

altında (İş Yatırım: 301 milyon € ve Piyasa: 291 milyon €) yıllık bazda değişiklik göstermeyerek 280 milyon € gerçekleşti. 4Ç17’de FAVÖK

ve FAVKÖK rakamları ise beklentilerin üzerinde sırasıyla yıllık bazda %19 artışla 117 milyon € (İş Yatırım: 109 milyon € ve Piyasa: 106

milyon €) ve %14 artışla 159 milyon € (İş Yatırım: 152 milyon € ve Piyasa: 145 milyon €) olarak gerçekleşti. Şirket Genel Kurul’unda bizim

462 milyon TL temettü beklentimizin altında 2018’de 406 milyon TL temettü ödemesi teklifi sunacak. Temettü başlangıç tarihi ise 28 Mart

olarak teklif edilecek. Temettü verimi %5’e denk geliyor.

Yorum: 4Ç17 net kar rakamının beklentinin altında gelmesine rağmen, beklentilerin üzerinde gerçekleşen operasyonel performans ve 2018

temettü açıklaması bugün hisse üzerinde olumlu etki yaratabilir.

Tüpraş                        

Kapanış (TL) : 113.4 -  Hedef Fiyat (TL) : 151.83 - Piyasa Deg.(TL) : 28398 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 41.2 ↑
TUPRS TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 33.89 Analist: akumbaraci@isyatirim.com.tr 

Tupras Genel Kurul'da 3.4 milyar TL brüt temettü teklifinde bulunacak 

Tupras Genel Kurul’unda 3.4 milyar TL (hisse başına brüt 13.6 TL) brüt temettü ödemesi teklifinde bulunacak. Temettünün başlangıç tarihi

2 Nisan olarak teklif edilecek. Açıklanan tutar için temettü verimi dün akşamki hisse kapanış fiyatı üzerinden %12 temettü verimine denk

geliyor. Bizim beklentimiz hisse başına brüt 13.44 TL idi.

Brisa                         

Kapanış (TL) : 7.37 -  Hedef Fiyat (TL) : n.a - Piyasa Deg.(TL) : 2249 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.19 ↓
BRISA TI Equity- Öneri :GÖZDEN GEÇİRİLİYOR Get.Pot.%: n.a Analist: esirinel@isyatirim.com.tr 

Beklentilerin altında 4Ç17 sonuçları

BRISA 4Ç17’de 37 milyon TL piyasa beklentisin altında yıllık bazda %28 düşüşle 20 milyon TL net kar rakamı açıkladı. Vergi giderindeki

artış ve diğer gelirler, net rakamındaki düşüş net kar rakamındaki düşüşün ana nedeni olarak öne çıkıyor. Satış gelirleri 4Ç17’de 654 milyon

TL piyasa beklentisinin üzerinde yıllık bazda %36 artışla 673 milyon TL olarak gerçekleşti. FAVÖK rakamı 4Ç17’de 119 milyon TL piyasa

beklentisin altında yıllık bazda %27 artışla 85 milyon TL’ye ulaştı. FAVÖK marjı ise 4Ç16’deki %13.6’dan 4Ç17’de %12.6’ya geriledi.

Yorum: BRISA’nın zayıf 4Ç17 sonuçlarına piyasa tepkisinin olumsuz olacağını düşünüyoruz.

Çimsa                         

Kapanış (TL) : 13.48 -  Hedef Fiyat (TL) : 17.1 - Piyasa Deg.(TL) : 1821 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.76 ↑
CIMSA TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 26.86 Analist: eakalan@isyatirim.com.tr 

CIMSA 4Ç17 Sonuçları: Beklentilerin üzerinde net kar

Çimsa 4Ç17’de beklentilerin üzerinde (İş Yatırım: TL43mn; Piyasa: TL58mn)  yıllık bazda %82 artışla 75 milyon TL net kar açıkladı. Net 

kardaki artışın temel nedeni olarak güçlü ciro büyümesi ile birlikte artan kur farkı gelirleri ve eski Afyon arazisinin kısmi satışından gelen 

gelirler söylenebilinir. Şirketin satış gelirleri 4Ç17’de bizim beklentimize paralel fakat piyasa beklentisinin üzerinde yıllık bazda %51 artışla 

436 milyon TL olarak gerçekleşti. Ciro büyümesi arkasında yeni Afyon fabrikasının artan olumlu katkısı ve güçlü çimento talebi var 

diyebiliriz. FVAÖK rakamı ise beklentilerin biraz üzerinde  (İş Yatırım: TL93mn; Piyasa: TL105mn)  yıllık bazda %132 büyüyerek 112 milyon 

TL’ye yükselirken, FVAÖK marjı 4Ç16’daki düşük baz etkisi ile yıllık bazda 9 puan yükselerek fakat çeyrek bazda 3.6 puan düşüşle 4Ç17’de 

%25.7 olarak gerçekleşti.

Şirketin net borç pozisyonu ticari alacak günlerindeki uzamadan kaynaklı artan işletme sermayesi ihtiyacı ve devam eden yatırım 

harcamaları nedeniyle 2016 yılsonundaki 754 milyon TL tutarından 2017 yılsonunda 1,172 milyon TL’ye yükseldi. Düşmesini beklediğimiz 

temettü dağıtım oranı ve yılsonu toplam karındaki düşüş nedeniyle Çimsa’nın 2017’de ödediği 192 milyon TL’ye karşılık 2018 yılında 114 

milyon TL temettü dağıtacağını öngörüyoruz. Temettü tahminimiz %6,3 temettü verimine işaret ediyor.

Yorum: Operasyonel marjlardaki güçlü iyileşme sonucu beklentilerin üzerinde açıklanan 4Ç17 net karına bugün piyasa tepkisinin olumlu 

olabileceğini düşünüyoruz.

Koç Holding

Kapanış (TL) : 17.57 -  Hedef Fiyat (TL) : 20.5 - Piyasa Deg.(TL) : 44556 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 15.04 ↓
KCHOL TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 16.68 Analist: mkucukmeral@isyatirim.com.tr 

Koç Holding brüt 876mn TL temettü dağıtma kararı aldı

Koç Holding Yönetim Kurulu 876mn TL (0.3455TL/hisse) nakit brüt temettü dağıtma kararını 22 Mart’ta yapılacak Genel Kurul’un onayına 

sunacak. Temettü dağıtma oranı %18’e temettü verimi %1.97’e karşılık geliyor. Temettü dağıtım başlangıç tarihi 2 Nisan olarak teklif 

edilecek.

Ünye Çimento                  

Kapanış (TL) : 4.36 -  Hedef Fiyat (TL) : 4.13 - Piyasa Deg.(TL) : 539 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.05 ↓
Lütfen raporumuzun sonunda yer alan bilgilendirme notuna bakınız. 2
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Sirket Haberleri

UNYEC TI Equity- Öneri :SAT Get.Pot.%: -5.17 Analist: eakalan@isyatirim.com.tr 

Ünye Çimento 4Ç17’de bizim beklentimiz 19 milyon TL’nin biraz üzerinde yıllık bazda %95 artışla 24 milyon TL net kar açıkladı. Karlılıktaki 

artışa temel olarak artan diğer gelirler ve vergi teşviği etki etti. Şirketin satış gelirleri 4Ç17’de  yıllık bazda %22 artışla 25 milyon TL’ye 

yükseldi. FVAÖK rakamı beklentimiz ile paralel yıllık bazda %3 artışla 20 milyon TL olarak gerçekleşirken, FVAÖK marjı artan enerji 

maliyetlerinin etkisi ile 4Ç16’da %31,4’den 4Ç17’de %26,6’ya geriledi. Net nakit pozisyonunda ise yıllık bazda bir değişim gözlemlenmedi. 

Tek seferlik vergi teşviği nedeniyle yüksek yılsonu karlılığına rağmen şirketin zayıf 4Ç17 operasyonel performansının hisse üzerinde 

olumsuz etkisinin olabileceğini düşünüyoruz.

Mardin Çimento                

Kapanış (TL) : 4.31 -  Hedef Fiyat (TL) : 4.61 - Piyasa Deg.(TL) : 472 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.17 ↑
MRDIN TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 6.98 Analist: eakalan@isyatirim.com.tr 

Mardin 4Ç17’de beklentimize paralel, güçlü ciro büyümesinin etkisiyle yıllık bazda %12 artış ile 16 milyon TL net kar açıkladı. Şirketin satış 

gelirleri 4Ç17’de yıllık bazda %61,4 artış ile 66 milyon TL olarak gerçekleşti. FVAÖK rakamı ise yıllık bazda %57 artışla 70 milyon TL olarak 

gerçekleşirken, FVAÖK marjı 4Ç16’da %32,8’den 1 puanlık düşüş ile 4Ç17’de %31,9’a geriledi. Şirketin net nakit pozisyonu 2016-yılsonu 

10 milyon TL’den 2017 yılsonunda 27 milyon TL’ye yükseldi. Güçlü 4Ç17 operasyonel performansını ve net kar artışını olumlu olarak 

değerlendiriyoruz.

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

22/02/2018

Yurtiçi Ajanda
Şubat Reel Sektör Güven Endeksi - Saat:14:30

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

