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Piyasalar                                                                                                                                      06/07/2018
Güller savaşı…

ABD – Çin ticaret savaşı 34 milyar dolarlık Çin ithalatına %25 vergi konmasıyla bu sabah itibariyle fiilen başladı. Çin konuyu Dünya Ticaret

Örgütüne taşıyacağını ve karşılık vereceğini açıkladı.  Ama piyasa fiyatlamaları küresel bir ticaret savaşından güller savaşına işaret ediyor.

Dış ticaret savaşı endişesiyle Çin hisseleri 2018 zirvesine göre %22 gerileyip ayı piyasasına girerken, Wall Street’teki kayıp %5 ile sınırlı kaldı.

Kısa vade için asıl önemli olan ise haber sonrasında her iki piyasanın da (ABD %0,3, Çin %0,8) yükselmesi.

Türkiye varlıkları dünyadan açık ara pozitif ayrışmayı sürdürüyor. Hisse senediyle başlayan, Türk lirasıyla devam eden yükseliş, tahvil

piyasasına da yayılmaya başladı. Veri akışında Türkiye’nin ayrışmasını destekleyecek bir gelişme yok. Ucuz değerlemeler ve rasyonel

davranması beklenen bir Ankara yükselişi destekliyor.

Dünya borsalarındaki yükselişe paralel Borsa İstanbul’da sınırlı yukarı yönlü bir açılış öngörüyoruz. Türk lirasının değer kazanması ve

faizlerdeki gerileme bankaların sanayi hisselerine göre daha güçlü olacağını gösteriyor. 

Vurgulamak istediğimiz diğer konu 10 yıllık Türk lirası cinsi devlet tahvillerin cazibesi. Yabancı payının son altı yılın en düşük seviyesine

gerilediği, faiz seviyesinin ise son sekiz yılın en yüksek seviyesine yakın olduğu 10 yıllık tahviller orta vadeli alım için değerlendirilebilir.
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Haberler & Makro Ekonomi
Bankalar Turk Telekom hisselerini bir SPV'ye devralmak için RK'na başvurdu

Kreditör Bankalar, Türk Telekom’un %55 oranında hissesini Oger Telekom’dan kurulacak bir şirket aracılığıyla (SPV) devralmak için Rekabet

Kurumu’na başvurdular. Hatırlanacağı üzere Oger Telekom bankalara olan $4.75 milyarlık kredisiyle ilgili üç taksitini ödeyememiş ve bankalar

teminat dışı kalan kısım için karşılık ayırmaya başlamışlardı. Bu devralma sonucunda konunun daha hızlı bir çözüme ulaşacağı ve

muhtemelen hisselerin satışı dahil tüm seçeneklerin daha hızlı bir şekilde değerlendirileceği beklenebilir.

Sosyal Güvenlik Kurumu  fiyatlarında revizyona gittiğini dün resmi gazetede açıkladı.

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) fiyatlarında revizyona gittiğini dün resmi gazetede açıkladı. Değişikliğe göre kompleks

tedavilerde %225’e varan artışlar yapılırken, laboratuvar ve radyoloji işlem tarifesinde %5 civarında indirim yapıldı.

Gelişmeler LKMNH ve Medikal Park için olumlu. Özellikle Medikal Park’ın 5 üniversite ile olan işbirliği, organ ve kemik iliği nakilleri, radyasyon

onkolojisi gibi kompleks tedavilerde ağırlığı bulunması sebebiyle fiyat artışlarından yarar sağlayacak.

Haberin dün resmi gazetede yayınlanmasını takiben MPARK VE LKMNH hisseleri günün sırası ile %4 ve %5 primli kapattı. 

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

Kapanış 99,097 8,692 62.48 1054 295 19.92 6.99 4.6510 5.4386 19 bps 2018 7.33%

1 Gün Δ 1.9% 47.4% -0.1 bps -0.2% 3% 1.0 bps -6.3 bps -1.2% -0.8% 0.0 bps 2019 6.30%

1AylıkΔ -0.2% 21.7% 1.6 bps -8% 0% 209 bps -5 bps 0.3% -0.8% 162.8 bps 2020 5.71%

En İyi 5 (%) FLAP 20% IHLGM 16% IHLAS 8% ASELS 6% KOZAA 5%

En Kötü 5 (%) SNGYO -2% KORDS -1% TKFEN 0% OZGYO 0% AKENR 0%

 Hacmi En Yüksek 5 (TRY mn) THYAO 1470 ASELS 1189 GARAN 589 KRDMD 549 PETKM 258

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) : 22.46 -  Hedef Fiyat (TL) : 30.25 - Piyasa Deg.(TL) : 8159 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 6.11 ↑
TAVHL TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 34.68 Analist: esirinel@isyatirim.com.tr 

Haziran ayında toplam yolcu sayısı Antalya Havalimanı katkısıyla  %56 arttı

TAV Havalimanları işletmesini yürüttüğü havalimanlarına ilişkin Haziran ayı yolcu trafik verilerini yayınladı. 2018 Mayıs ayında hisse devri

tamamlanan Antalya Havalimanı yolcu sayılarının Mayıs 2018’den itibaren TAV’ın yolcu sayılarına yansıdığını hatırlatmak isteriz. Buna göre

Haziran ayında Antalya Havalimanın da katkısıyla toplam dış hat yolcu sayısı yıllık bazda %82 artışla 10,01 milyona ve iç hat yolcu sayısı

yine %21 artış ile 4.98 milyon adede yükselerek, toplam yolcu sayısını yıllık bazda %56 artışla 14.99 milyona taşıdı. Antalya Havalimanı’nın

katkısını dışarıda bıraktığımızda TAV’ın toplam yolcu büyümesi Haziran ayında %12 olarak gerçekleşiyor. 1H18’de ise toplam yolcu sayısı

%31 (dış hat +%41; iç hat +%18) artışla 66.66 milyona ulaştı (Antalya Havalimanı dışarıda bırakıldığında 1Y18 toplam yolcu büyümesi

%16). Haziran ayında Istanbul Atatürk Havalimanı’nda toplam yolcu trafiği dış hat yolcu trafiğindeki %11lik artış sayesinde yıllık bazda %8

büyüme gösterdi.  TAV’ın yurtdışı operasyonlarında ise Haziran ayında %80 yolcu trafiği artışı ile Tunus en güçlü büyüme gösteren

havaalanı olurken, Gürcistan %25, Makedonya %28 yolcu artışı gösterdi. TAV 2018 yılında Antalya Havalimanının katkısı hariç toplam

yolcu sayısında %10-%12 artış bekliyor. Sonuçları TAVHL için olumlu buluyor, ve hisse için 30.25TL hedef fiyatımız ile AL tavsiyemizi

koruyoruz.

Aselsan                       

Kapanış (TL) : 25.58 -  Hedef Fiyat (TL) : n.a - Piyasa Deg.(TL) : 29161 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 70.4 ↔
ASELS TI Equity- Öneri :ÖNERİMİZ YOK Get.Pot.%: 0 Analist: mkucukmeral@isyatirim.com.tr 

Aselsan 254.7mn dolar değerinde yeni kontrat imzaladı 

Aselsan dün TAI ile toplam 254.7mn dolar değerinde iki yeni kontrat imzaladığını açıkladı. Teslimatların 2018-2022 döneminde

gerçekleştirilmesi planlanıyor. Proje edinimi tutarı Aselsan'ın 1Q18 sonu itibari ile 7.5 milyar dolar olan bakiye sipariş büyüklüğünün

%3.4'üne denk geliyor. Bu proje ile birlikte yıl başından beri toplam proje edinimleri 2.3 milyar dolara ulaştı.

Bim Birleşik Mağazalar A.Ş

Kapanış (TL) : 70.4 -  Hedef Fiyat (TL) : 73.77 - Piyasa Deg.(TL) : 21373 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 15.74 ↑
BIMAS TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 4.78 Analist: mkucukmeral@isyatirim.com.tr 

Bim 15 bin hisse geri alımı yaptı   

Bim 5 Temmuz tarihinde ortalama 69.55 TL fiyattan 15 bin hisse geri alımını toplam c.1.04 milyon TL bedelle gerçekleştirdi. Yeni hisse geri

alım programı ile 9 Mayıs 2018’den itibaren toplam hisse alımı c.2.25 milyon hisseye ulaştı. Önceki programlardaki geri alımlarla birlikte

toplam hisse alımı c.3.48 milyon hisseye ulaştı. Toplam hisse alımı ödenmiş sermayenin %1.15’ine denk gelmektedir. Hatırlatmak gerekirse

Şirket yönetimi pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması gerekçesi ile 8 Mayıs 2018 tarihinde hisse geri alımı

açıklamıştı. Hisse geri alım programı ile 2 milyon payın azami 150 milyon TL bedelle alınması planlanmaktaydı ancak 26 Haziran 2018’de

Yönetim Kurulu kararı ile alıma konu edilecek pay sayısı 3 milyon hisseye, miktar ise 225 milyon TL’ye revize edilmişti. 

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

06/07/2018

Yurtdışı Ajanda Tahm. Önc.

JPN:İşçi Nakit Gelirleri YoY % Saat:03:00 0.009 0.008

JPN:Öncü Göstergeler CI   Saat:08:00 -- 106.2

JPN:Coincident Index   Saat:08:00 -- 117.5

ALM:Endüstriyel Üretim (Dönemsellikten arındırılmış) (Aylık) 

% Saat:09:00 0.003 -0.01

ALM:Sanayi Üretimi WDA   (Yıllık) % Saat:09:00 -- 0.02

FRN:Ticaret Dengesi    Saat:09:45 -- -4954m

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

İNG:Halifax Konut Fiyatlari (aylik) % Saat:10:30 -- 0.015

İNG:Halifax Konut Fiyatları 3 ay/Yıl % Saat:10:30 -- 0.019

ABD:Tarımdışı İstihdam Değişimi    Saat:15:30 198k 223k

ABD:Özel İstihdam Değişimi   Saat:15:30 188k 218k

ABD:İmalat Sektörü İstihdam Değişimi   Saat:15:30 13k 18k

ABD:Ticaret Dengesi    Saat:15:30 -$46,7b -$46,2b

ABD:İşsizlik Oranı % Saat:15:30 0.038 0.038

ABD:Eksik İstihdam Oranı % Saat:15:30 -- 0.076

ABD:Ortalama Saatlik Ücretler  MoM % Saat:15:30 0.003 0.003

ABD:Ortalama Saatlik Ücretler  YoY % Saat:15:30 0.027 0.027

ABD:Ortalama Haftalık Çalışma Saatleri   Saat:15:30 34.5 34.5

ABD:İşgücüne Katılım Oranı % Saat:15:30 -- 0.627
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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

