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Piyasalarda Bugün
Piyasalar                                                                                                                                      23/03/2018
Trump kapıyı iki defa çalar…

ABD’nin Çin’e 60 milyar doları aşan ithalat için gümrük vergisi uygulaması ve Çin’in misilleme kararı sonrası ortalık karıştı. Wall Street’ten

Asya’ya yayılan satış dalgasında hisse senedi piyasalarında %2-%3 civarında kayıplar görülüyor. 

Dış ticaret savaşı kararı sonrası dolar küresel olarak değer kaybederken, ABD tahvil faizleri geriledi. Gelişmekte olan ülke varlıklarında ise sert

satışlar görülüyor. Küresel risk iştahına duyarlı Türk lirası Asya piyasasındaki ilk işlemlerde %2’ye yakın değer kaybettikten sonra

toparlanmaya çalışıyor.

ABD ve Asya borsalarındaki kayıplara paralel Borsa İstanbul’da %1 civarında satıcılı açılış bekliyoruz. Türk lirasındaki değer kaybı nedeniyle

dolar bazındaki gerileme %2’ye yaklaşacak. Kısa vadede artan oynaklığa rağmen ABD’nin gümrük vergilerinin küresel boyutta dış ticaret

savaşına yol açmasını beklemiyoruz.

İki ülke arasındaki korumacılık savaşına oyun teorisi çerçevesinde bakıldığında dış ticaret savaşı durumunda katlanılacak maliyetin

büyüklüğünün iki tarafı da caydıracağına inanıyoruz. ABD ile Rusya arasındaki silahlanma yarışı nasıl bir nükleer savaşla sonuçlanmadıysa,

ABD ile Çin arasındaki olası bir korumacılık savaşı da küresel bir dış ticaret savaşına yol açmadan sonlanacaktır. 

Günün teselli haberi Anadolu Efes ve AB Inbev’in Rusya ve Ukranya’daki varlıklarını birleştirme kararı. Birleşmenin getireceği sinerji nedeniyle

Anadolu Efes hedef değerimizi 28TL’den 33 TL’ye çıkartıyor ve şirket için TUT olan görüşümüzü AL olarak güncelliyoruz.
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BIST-100 Hacim Yabanci%  EM Türkiye Gösterge Eurobond-2043 US$/TRY EUR/TRY TRLIBOR 3M

Kapanış 117,110 8,405 64.51 1197 411 13.81 6.42 3.9157 4.8332 13 bps 2018 8.35%

1 Gün Δ -0.5% 1.3% 0.1 bps -1.1% -1% -0.1 bps -1.3 bps -0.5% 0.0% -0.4 bps 2019 7.31%

1AylıkΔ 1.1% 14.8% 0.0 bps 0% -5% 0.8 bps 23 bps 4.1% 0.0% 2.6 bps 2020 6.90%

En İyi 5 (%) DOHOL 20% HURGZ 20% SKBNK 6% GSRAY 5% VESTL 4%

En Kötü 5 (%) IEYHO -5% BIZIM -3% IHLGM -3% VAKBN -2% KARSN -2%

 Hacmi En Yüksek 5 (TRY mn) THYAO 917 GARAN 570 VESTL 369 PETKM 310 KOZAL 272

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

Turkcell

Kapanış (TL) : 15.27 -  Hedef Fiyat (TL) : 16.47 - Piyasa Deg.(TL) : 33594 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 25.87 ↔
TCELL TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 7.83 Analist: akumbaraci@isyatirim.com.tr 

Sermaye Piyasası Kurulu Turkcell'in borçlanma aracı ihracına onay verdi- Nötr 

Sermaye Piyasası Kurulu Turkcell’in uluslararası piyasalarda satılmak üzere üst limiti 750 milyon dolar veya muadili yabancı para tutarı

olacak kadar çeşitli tertip ve vadelerde ve ihraç tarihindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarında, bir

veya birden fazla ihraç yoluyla, halka arz edilmeksizin, yurt dışında tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı

ihracına onay verdi.

Odaş Elektrik Üretim

Kapanış (TL) : 6.88 -  Hedef Fiyat (TL) : 6.54 - Piyasa Deg.(TL) : 934 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 3.82 ↔
ODAS TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: -4.88 Analist: akumbaraci@isyatirim.com.tr  

BB Enerji Yatırım Sanayi ODAŞ Enerji hisseleri ile ilgili olarak MKK'ya başvurdu- Nötr

BB Enerji Yatırım Sanayi, Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde 14.389 milyon TL nominal tutarlı Odaş Enerji pay

senetleriyle ilgili olarak MKK’ya başvurdu. Şirket bunun arkasındaki amacın ise BB Enerji Yatırım’ının ileride oluşabilecek finansman

ihtiyacını karşılamak için olduğunu söyledi.

Anadolu Efes

Kapanış (TL) : 26.78 -  Hedef Fiyat (TL) : 33 - Piyasa Deg.(TL) : 15857 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 5.02 ↑
AEFES TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 23.23 Analist: mkucukmeral@isyatirim.com.tr 

Anadolu Efes ve AB InBev'in mevcut Rusya ve Ukrayna işletmelerinin birleşmesi için Anadolu Efes ile AB InBev bağlayıcı anlaşma

imzaladı

Anadolu Efes, AB InBev ile Anadolu Efes ve AB InBev'in mevcut Rusya ve Ukrayna işlerini tek bir çatı altında, AB InBev-Efes olarak

birleştirmek için bağlayıcılık anlaşması imzaladığını açıkladı. Anadolu Grubu ve Anadolu Efes'in mevcut Yönetim Kurulu Başkanı olan

Tuncay Özilhan'ın Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapacağı AB InBev Efes şirketinin Yönetim Kurulu'nda hem Anadolu Efes hem de

AB InBev eşit bir şekilde temsil edilecektir. Sürecin tamamlanmasının ardından, yeni şirket AB Inbev Efes, Anadolu Efes altında tamamen

konsolide edilecektir.

Birleşme için AB InBev’in, değeri 1-1,23 milyar dolar aralığında (hisse senedi değeri) belirlenmiştir, Moskova Efes Bira Fabrikası ise, 0,96-

1,15 milyar dolar seviyesinde değerlendiriliyor.

EBI'nin 2017 FAVÖK'ünün ve 2017 yılsonu net nakit değerinin (mevcut nakit pozisyonunun yılsonu rakamından farklı olabileceğini not edin)

% 60'ının Moskova Efes Brewery'den geldiğini ve değerleme ortalamasını göz önüne aldığımızda, bizim değerlememizle de uyumlu olarak,

Anadolu Efes’in mevcut Rusya/Ukrayna operasyonları için 11,5x 2017 FD/ FAVÖK çarpanı hesaplıyoruz.

Şirket yönetimi birleşmiş Şirket’in 80-100mn dolar seviyesinde maliyet sinerjisi yaratacağını öngörmektedir. Şirket’in öngördüğü maliyet

sinerjisini (yarısını Efes’in mevcut operasyonlarına atfederek) modelimize uygulayarak hedef fiyatımızı 28 TL’den 33 TL'ye yükseltiyoruz.

Yeni hedef değerimiz %24 artış potansiyeli sunmakta. Bu nedenle, AEFES önerimizi TUT’tan AL'a yükseltiyoruz.

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

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

23/03/2018

Yurtdışı Ajanda Tahm. Önc.

JPN:Japon Yabancı Tahvil Alımları   Saat:02:50 -- --

JPN:Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları   

Saat:02:50 -- --

BRZ:FGV IPC-S Tüketici Fiyat Endeksi   Saat:14:00 -- --

BRZ:FGV Tüketici Güven Endeksi   Saat:14:00 -- 87.4

ABD:Dayanıklı Mal Siparişleri    Saat:15:30 -- --

ABD:Taşıtlar Hariç Dayanıklı Mal Siparişleri    Saat:15:30 -- --

ABD:Savunma Harici Uçak ve Parçaları Dışındaki Sermaye 

Malları Siparişleri    Saat:15:30 -- --

ABD:Havayolu Dışındaki Sermaye Malları Sevkiyatı   

Saat:15:30 -- --

BRZ:Cari İşlemler Dengesi    Saat:16:30 --

-

$4310m

ABD:Yeni Konut Satışları   Saat:17:00 -- 593k

ABD:Yeni Konut Satışları  MoM % Saat:17:00 -- -0.078
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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

