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Piyasalarda Bugün
Piyasalar                                                                                                                                      15/05/2018
Hangi piyasa doğru söylüyor?

Türkiye varlıkları arasında ayrışma devam ediyor. Güçlü şirket karları ve ucuz değerlemeleri arkasına alan Borsa İstanbul haftaya güçlü bir

yükselişle başladı.  Döviz ve tahvil piyasalarında ise izlenecek ekonomi politikalara yönelik endişeler nedeniyle yeni dipler gördük.

ABD vadeli piyasaları ve Asya borsalarının seyrine paralel Borsa İstanbul’da satıcılı bir seyir öngörüyoruz.  Siyasetin para politikasında daha

belirli rol oynayacağı açıklamaları üzerine Türk lirasında görülen satış Borsa İstanbul’daki düzeltmenin şiddetini artırabilir.

Hisse bazında beklentiden güçlü kar açıklayan Lokman Hekim ve Albaraka’nın endeksi yenmesini bekliyoruz. MSCI Küçük hisseler

portföyüne alınan Medikal Park hisselerinin endeksi yenmesini, endeksten çıkartılan Adana Çimento, Beşıktaş Futbol, Fenerbahçe Futbol,

Goodyear Lastıklerı, Gübre Fabrıkalari ve İş Gayrimenkul Yatırım’ın ve Standart endeksten çıkartılan Türk Telekom’un değer kaybetmesini

bekliyoruz.
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Haberler & Makro Ekonomi
Finansmandaki bozulma dikkat çekiyor

Mart’ta cari açık 4,8 milyar dolar piyasa beklentisinden daha geniş geldi. Böylece 12 aylık birikimli cari açık Eylül 2017’den bu yana

genişlemeye devam ederek 55,4 milyar dolara ulaştı. Ayrıca çekirdek cari açık 7,3 milyar dolarla henüz alarm zilleri çalacak seviyede olmasa

da iç talepteki canlanmanın gecikmeli yansımasına bağlı olarak Eylül 2017’den bu yana genişlemeye devam etti. Son olarak Mart’ta finansman

tarafında kayda değer bir bozulma görüldü. Cari açıktaki genişlemeden daha da önemlisinin finansman kalitesindeki bozulma olduğunu

düşünüyoruz. Önümüzdeki aylarda finansman tarafında kısmi düzelme görülebilir, gelişmeleri yakından takip etmek gerekiyor.

http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20180514125419203_1.pdf

Nisan ayında otomotiv ihracatı değişlik göstermezken, üretim %7 daraldı 

OSD’nin yayınladığı sektör raporuna göre, otomotiv sanayi üretimi Nisan ayında yıllık bazda %7 düşüşle 139 bin adete gerilerken, Ocak -

Nisan dönemi üretimi hacmini yıllık bazda %2 düşüşle 564 bin adete taşıdı. Sanayinin ihracat hacmi ise Nisan ayında yıllık değişiklik

göstermeyerek 117 bin adette kalırken, Ocak -Nisan döneminde sektör ihracatı %2 düşüşle 462 bin adete geriledi. Ağır ticari araçlarında dahil

olduğu toplam yurtiçi pazarı Nisan ayında %6 daralma gösterirken, yılın ilk dört ayında yıllık bazda değişiklik göstermeyerek 237 bin adet

olarak gerçekleşti. 2018 yılında toplam pazarın 2017’e benzer gerçekleşmesini bekliyoruz. Nisan ayında hem Ford Otosan hem Tofaş

Fabrika’nın ihracat adetlerinde göze çarpan önemli bir değişiklik bulunmuyor. Ancak, yılın ilk dört ayı için Ford Otosan’ın %10 ihracat

büyümesine karşın Tofaş Fabrika’nın %9 ihracat hacim daralması bulunuyor.

MSCI değişiklikleri 

Dünyanın önde gelen endeks yapıcılarından MSCI, endekslerinde değişiklikleri açıkladı. Buna göre; MSCI Global Small Cap endeksine; MLP

Sağlık Hizmetleri alındı, Adana Çimento,

Beşiktaş Futbol, Fenerbahçe Futbol, Goodyear Lastikleri, Gübre Fabrıkalari ve İş Gayrimenkul Yatırım ise çıkarıldı. MSCI Global standart

Endeksi'nden ise Türk Telekom çıkarıldı.

BIST-100 Hacim Yabanci%  EM Türkiye Gösterge Eurobond-2043 US$/TRY EUR/TRY TRLIBOR 3M

Kapanış 103,370 5,972 64.32 1169 330 16.10 6.85 4.3278 5.1834 15 bps 2018 7.28%

1 Gün Δ 1.5% -4.5% -0.1 bps 0.4% 1% 0.2 bps 7.5 bps 1.5% 1.9% 0.0 bps 2019 6.26%

1AylıkΔ -5.7% -4.8% 1.2 bps 0% 0% 1.8 bps 47 bps 5.9% 1.9% 124.6 bps 2020 5.84%

En İyi 5 (%) SASA 11% KOZAA 8% ICBCT 8% METRO 8% KRDMD 6%

En Kötü 5 (%) GSRAY -8% ULKER -2% NTHOL -2% YATAS -2% BIMAS -2%

 Hacmi En Yüksek 5 (TRY mn) THYAO 690 KRDMD 572 SASA 571 GARAN 533 HALKB 470

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

Albaraka Türk

Kapanış (TL) : 1.49 -  Hedef Fiyat (TL) : n.a - Piyasa Deg.(TL) : 1341 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 2.71 ↑
ALBRK TI Equity- Öneri :GÖZDEN GEÇİRİLİYOR Get.Pot.%: n.a Analist: bsengonul@isyatirim.com.tr 

Al Baraka 2018’in ilk çeyreğinde TL98 mn solo net kar açıkladı

Al Baraka 2018’in ilk çeyreğinde TL98 mn solo net kar açıkladı. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre kar iki katından daha fazla artmış

durumda. Söz konusu kar tahmin ortalaması olan TL 59mn ve bizim consensus üzeri tahminimiz olan TL 68mn üzerinde bir rakam. Ana

faaliyet gelirleri özellikle marj baskısıyla beklentilerin altında gelmesine rağmen çok kuvvetli bir tahsilat rakamıyla güçlenen diğer faiz dışı

gelirler karın bu denli artmasına neden oldu. Öz kaynak karlılığı ilk çeyrek sonunda %16’ya ulaşmış durumda. Karşılık giderleri çok artmış

gözükmekle beraber buna tahsilatlarla beraber bakmak gerekiyor. Yeni UFRS 9 geçiş nedeniyle hesaplar arasında böyle bir defalık

dalgalanmalar yaşıyor. Açıklanan kar rakamının olumlu olduğunu düşünmekle beraber, ana faaliyet gelirleri çok da kuvvetli bir tablo

çizmiyor.

Katmerciler Araç Üstü Ekipman

Kapanış (TL) : 8.65 -  Hedef Fiyat (TL) : n.a - Piyasa Deg.(TL) : 216 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.57 ↑
KATMR TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a Analist: esirinel@isyatirim.com.tr  

İngiliz Mira, Savronik ve Delta ltd ile insansız kara araçları üretimi konusunda stratejik işbirliği 

Şirket dün yaptığı açıklamada İngiliz Mira, Savronik ve Delta ltd firmaları ile insansız kara araçları üretimi konusunda stratejik işbirliği

anlaşması yaptığını açıkladı.  

Lokman Hekim Engurusag

Kapanış (TL) : 5.85 -  Hedef Fiyat (TL) : 9.53 - Piyasa Deg.(TL) : 140 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.49 ↑
LKMNH TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 62.93 Analist: uonder@isyatirim.com.tr  

Güçlü operasyonel performans, beklentilere paralel 1Ç18 rakamları

Net kar beklentilerimiz doğrultusunda geldi. Lokman Hekim 1Ç18’de bizim beklentimiz 3 milyon TL ile uyumlu 2,6 milyon TL net kar

açıkladı. Güçlü operasyonel performans ve maliyet yönetimi sayesinde 1Ç18 net kar rakamı 1Ç17’deki 2,4 milyon TL’lik kar rakamına göre

yıllık bazda %3 artışa işaret ediyor. Şirket için herhangi bir piyasa beklentisi olmadığı hatırlatalım.

1Ç18 satış gelirleri artan hasta sayısı, hasta başına gelir ve Ankara’daki hastanelerin ve Tıp Merkezi’nin daha yüksek gelir yaratması

sayesinde güçlü bir artış gösterdi. Beklentilerimize uyumlu Lokman Hekim’in 1Ç18 satış gelirleri, 1Ç17’de 60 milyon TL’ye nazaran yıllık

bazda %14,4 oranında büyüyerek 68,6 milyon TL olarak gerçekleşti. Toplam hasta sayısı yıllık bazda %7 oranında artarken, ayakta hasta

başı gelir %11,3, yatan hasta başına gelir de yıllık bazda %1,3 artış göstermiştir. Akay Hastanesi ve Demet Tıp Merkezi 2017 yılı boyunca

yapılan yatırımlar sayesinde daha yüksek gelir yaratmakla birlikte, Ankara Sincan Hastanesi’nin de gelirleri yıllık bazda %13 artarak

1Ç18’de 20,5 milyon TL’ye ulaşmıştır.

Etkin maliyet yönetimi sayesinde FAVÖK’te yükseliş. FAVÖK geçen yılın aynı dönemine göre% 37 büyüyerek, beklentimiz olan 9 milyon

TL’nin üzerinde 11 milyon TL olarak gerçekleşti. Sapma, 1Ç17’ye göre etkin maliyet kontrolleri sağlanması nedeniyle 1Ç18’de 2,7 puan

artış gösteren brüt kar marjından kaynaklanıyor.

Düşük Net borç/FAVÖK ve güçlü bilanço. Net borç 1Ç18 itibariyle 75,9milyon TL ile 4Ç17 rakamı olan 71,5 milyon TL ile yakın seviyelerde

kalırken, 1Ç17 rakamı olan 49,9 milyon TL’ye göre yıllık bazda artan yatırımlar ve işletme sermayesi ihtiyaçları nedeniyle %52 oranında

artış göstermiştir. Ancak, daha yüksek kaydedilen FAVÖK sayesinde, Net borç / FAVÖK oranı 2x’in altına gerileyerek 1Ç18’de 1,7x olarak

gerçekleşmiştir.

Hedef fiyatımızı güncelliyoruz, AL tavsiyemizi koruyoruz. LKMNH için hedef fiyatımız makro tahminlerimizdeki güncelleme (riskiz getiri

oranı) sonucu 10,29 TL’den 9,53TL’ye çekiyoruz. Ancak hisse için AL tavsiyemizi koruyoruz, hisse %63’lük yukarı yönlü potansiyel

sunmaya devam ediyor. LKMNH 2019T FD/FAVÖK oranı 4,9x ile gelişmekte olan ülke benzerlerine kıyasla %57 oranında iskontolu işlem

görüyor.

Piyasanın güçlü 1Ç18 sonuçlarına olumlu tepki vermesini bekliyoruz. 

Anadolu Efes

Kapanış (TL) : 25.68 -  Hedef Fiyat (TL) : 33 - Piyasa Deg.(TL) : 15205 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 2.69 ↑
AEFES TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 28.5 Analist: mkucukmeral@isyatirim.com.tr 

Anadolu Efes Merter’deki fabrika alanının satışı için karar aldı

Anadolu Efes İstanbul Merter’de bulunan ve 22 Mayıs 2017 tarihinde üretimi durdurulduğu ve diğer tesislere kaydırıldığı açıklanan 120.657 

m2 arazinin satışı için yeniden değerleme raporu hazırlatılmasına ve Şirket yönetiinin yetkili kılınmasına karar verildiğini açıkladı. 15.4mn 

TL defter değeri olan arazinin bulunduğu bölgedeki m2 fiyatları dikkate alındığında çok daha yüksek bedel ile satılabileceğini ve haberin 

hisse için olumlu olduğunu düşünüyoruz.    

Migros                        

Kapanış (TL) : 20.28 -  Hedef Fiyat (TL) : 35 - Piyasa Deg.(TL) : 3610 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 4.56 ↑
MGROS TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 72.58 Analist: mkucukmeral@isyatirim.com.tr 

Migros'a ucuz et verilmeye başlandı

Gazetelerde yer alana haberler göre piyasayı regüle etmek için Et ve Süt Kurumu aracılığıyla Bim ve A101'e sağlanan ucuz et dünden 

itibaren Migros'a da sağlanmaya başlandı. Böylece uzuz et sağlanan zincir sayısı 3'e, şube sayısı yaklaşık 15bine çıkmış oldu. İşlemin 

Migros'un mağzalarına giren müşteri sayısına hafif olumlu etki yapabileceğini düşünüyoruz. 

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

Kapanış (TL) : 23.58 -  Hedef Fiyat (TL) : n.a - Piyasa Deg.(TL) : 23580 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 40.73 ↔
ASELS TI Equity- Öneri :ÖNERİMİZ YOK Get.Pot.%: n.a Analist: mkucukmeral@isyatirim.com.tr 

Aselsan hisselerinin işlem sırası geçici olarak kapatılacak

Aselsan’ın planlanan ikincil halka arzı öncesi Şirket yönetiminin isteği üzerine izahnamenin SPK tarafından onaylanarak yayınlanmasından 

önce Şirket’in bildireceği tarihte işlem sırasının kapatılarak sermaye artırımı sonrası takasın tamamlanmasından sonra işlem sırasının 

kapatıldığı son işlem günündeki fiyatı baz alınarak yeniden açılmasına karar verildiği açıklandı.

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

15/05/2018

Yurtiçi Ajanda
Şubat İşsizlik Oranı - Saat:10:00

Nisan Merkezi Hükümet Bütçe Dengesi - Saat:11:00

Yurtdışı Ajanda Tahm. Önc.

ÇİN:Perakende Satislar (Yillik) % Saat:05:00 -- 0.101

ÇİN:Perakende Satışlar YTD (YoY) % Saat:05:00 -- 0.098

ÇİN:Sanayi Üretimi    (YoY) % Saat:05:00 -- 0.06

ÇİN:Endüstriyel Üretim YTD (YoY) % Saat:05:00 -- 0.068

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

ALM:Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (D.A.) (Çeyrek Bazda) % 

Saat:09:00 -- 0.006

ALM:Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (D.)(Yıllık) % Saat:09:00 -- 0.023

FRN:TÜFE (AB Uyarlanmış)  (Aylık) % Saat:09:45 -- 0.001

FRN:TÜFE (AB Uyarlanmış)  (Yıllık) % Saat:09:45 -- 0.018

FRN:TÜFE (Aylık) % Saat:09:45 -- 0.001

FRN:TÜFE (Yıllık) % Saat:09:45 -- 0.016

İNG:İşsizlik Tazminatı Başvuruları % Saat:11:30 -- 0.024

İNG:İşsizlik Başvuruları   Saat:11:30 -- 11,6k

İNG:Ortalama Haftalık Kazançlar 3M/(Yıllık) % Saat:11:30 -- 0.028

İNG:ILO İşsizlik Oranı 3 Aylık % Saat:11:30 -- 0.042

İNG:İstihdam Değişimi 3M/3M   Saat:11:30 -- 55k

AVR:Endüstriyel Üretim (Dönemsellikten arındırılmış) (Aylık) 

% Saat:12:00 -- -0.008

AVR:Sanayi Üretimi WDA   (Yıllık) % Saat:12:00 -- 0.029

AVR:Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (D.A.) (Çeyrek Bazda)   

Saat:12:00 -- --

AVR:Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (D.A.) (Yıllık Bazda)   

Saat:12:00 -- --

ALM:ZEW Mevcut Durum Anketi   Saat:12:00 -- 87.9

ALM:ZEW Beklentiler Anketi   Saat:12:00 -- -8.2

AVR:ZEW Beklentiler Anketi   Saat:12:00 -- 1.9

ABD:Empire İmalat Endeksi   Saat:15:30 -- 15.8

ABD:Perakende Satışlar  (Aylık) % Saat:15:30 -- 0.006

ABD:Otomotiv Hariç Perakende Satışlar (Aylık) % 

Saat:15:30 -- 0.002

ABD:Perakende Satışlar (Otomobil ve Enerji Hariç)  % 

Saat:15:30 -- 0.003

ABD:Perakende Satışlar Kontrol Grubu % Saat:15:30 -- 0.004

ABD:İş Stokları % Saat:17:00 -- 0.006

ABD:Net Uzun Vadeli Yabanci Alimlari   Saat:23:00 -- $49,0b
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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


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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