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Piyasalarda Bugün
Piyasalar                                                                                                                                      26/07/2018
Türkiye-ABD ilişkileri ve ticaret savaşları konularında olumlu gelişmeler fiyatlanıyor…

Son dönemde Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmazlık konularından biri olan rahip Brunson’un tutukluk durumunun dün ev hapsine çevrilmesi,

piyasalar tarafından oldukça olumlu karşılandı. BIST önceki günkü kayıplarını fazlasıyla geri alırken, TL dolar karşı Merkez Bankası kararı

öncesi seviyelerine yaklaştı. Akşam saatlerinde ABD – AB arasında sertleşen ticaret savaşında uzlaşı haberi geldi. Buna göre taraflar

karşılıklı ticarette sıfır gümrük vergisi öngören anlaşma üzerinde çalışmaya devam edecek, görüşmeler devam ederken ek gümrük vergisi

uygulanmayacak. Haberin ardından ABD endeksleri yükselirken dolarda değer kaybı gözlendi. Asya tarafında ise bu sabah negatif bir seyir

hakim.

Akbank’ın 2Ç net karının beklentilerin hafif üzerinde gelmesine karşın, takipteki alacak oranında ikinci çeyrekteki gözlenen hızlı artışa piyasa

tepkisi olumuz olabilir. Öte yandan bankacılık hisselerinin yıl başından bu yana sert bir şekilde satılmış olması olumsuz etkiyi sınırlayabilir.

Turkcell’in 2Ç net karı ise, güçlü faaliyet performansına karşın finansman giderlerinin beklentileri aşması ile hafif beklentilerin altında kaldı. 

Bugün Garanti Bankası ve TAV Havalimanlarının ikinci çeyrek bilançolarını açıklamaları bekleniyor. Yurtdışı tarafta ise ECB faiz kararı

ardından Draghi’nin konuşması izlenecek.

Dünkü hızlı yükselişin ardından bugün BIST’de aşağı yönlü bir açılış bekliyoruz. 94,200 seviyesi destek olarak karşımıza çıkıyor. Akşam

saatlerinde TL 4.80 altına inen TL/dolar paritesi sabah itibarı ile TL 4.82 seviyesine yakın.
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Haberler & Makro Ekonomi
Reel Sektör Güven Endeksinde Düşüş Devam Ediyor

Temmuz ayında mevsimsellikten arındırılmış reel sektör güven endeksi önceki aya göre %2,4 gerileyerek 89,8 değerini aldı. Hatırlanacağı

üzere endeks Haziran’da da aylık %6,7’lik bir gerileme kaydetmişti. Reel sektör güvenindeki gerilemede gelecek 3 aya dair üretim hacmi ve

istihdam alt endeksi haricindeki diğer tüm kalemlerde görülen düşüş etkili oldu. Öne çıkan kalemler ise toplam sipariş ve üretim hacmi oldu. Ek

olarak Temmuz’da mevsimsellikten arındırılmış kapasite kullanım oranı önceki aya kıyasla düşerek %76,9’a geriledi (Haziran: %78,1). Özetle

bu hafta açıklanan tüketici güven endeksinin aksine üretim cephesine dair açıklanan ilk öncü veriler üçüncü çeyrekte yavaşlamaya işaret

ediyor. Gelecek hafta açıklanacak PMI verisi resmi daha iyi görmek için önemli olacak.      

 

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

Kapanış 95,369 12,044 61.63 1089 268 20.22 7.16 4.8628 5.6876 19 bps 2018 7.27%

1 Gün Δ 3.5% 9.3% 0.0 bps 0.8% 5% -25 bps -7.6 bps 1.6% 1.6% 1.0 bps 2019 6.09%

1AylıkΔ -0.5% 130.5% 0.6 bps 0% -6% 93 bps 20 bps 3.1% 1.6% 65.0 bps 2020 5.46%

En İyi 5 (%) ECILC 20% HALKB 12% AKBNK 8% THYAO 8% TKFEN 7%

En Kötü 5 (%) IEYHO -4% OZGYO -1% TOASO -1% DOAS 0% ENJSA 0%

 Hacmi En Yüksek 5 (TRY mn) THYAO 1954 GARAN 1599 ASELS 1587 HALKB 881 SASA 624

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

Tüpraş                        

Kapanış (TL) : 105.4 -  Hedef Fiyat (TL) : 141.9 - Piyasa Deg.(TL) : 26394 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 33.02 ↔
TUPRS TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 34.63 Analist: akumbaraci@isyatirim.com.tr 

Tüpraş Londra'da ofis açmaya karar verdi

Tüpraş sektördeki benzer uygulamaların değerlendirilmesi sonucunda uluslararası piyasa fırsatlarını yakından takip ederek ithalat ve

ihracat operasyonlarına yardımcı olmak ve ikmal ve satış zincirinden ilave değer kazanabilmek amaçlarıyla ticaret ("trading") yapmak üzere

Londra'da bir ofis açılmasına karar verdiğini açıkladı. Londra ofisinin kuruluş işlemlerinin yıl sonuna kadar tamamlanması öngörülmektedir.

Haberin etkisinin nötr olmasını bekliyoruz.

Ford Otosan

Kapanış (TL) : 58.7 -  Hedef Fiyat (TL) : 60.45 - Piyasa Deg.(TL) : 20598 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 5.5 ↑
FROTO TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 2.98 Analist: esirinel@isyatirim.com.tr 

Ford Otosan yeni global Cargo çekici modelini Eylül ayında Uluslararası Hannover Fuarın’da tanıtacak

Ford Otosan yeni global Cargo çekici modelini Eylül ayında Uluslararası Hannover Fuarın’da tanıtacak. Ford Otosan 2010 yılından henüz

ismi belli olmayan yeni çekici için yerli motor, yerli aks ve yerli şanzıman dahil yaklaşık 500 milyon doları bulan yatırım yaptı. Yeni Global

çekici kamyonlarda yerlilik oranı 2018’de %80’e 2020’de ise %90’a ulaşması hedefleniyor. Fikri mülkiyet hakları Ford Otosan’a ait olan

global Cargo çekicinin Ford’un Brezilya ve Çin fabrikalrında da üretilme imkanı olabilir. Ford Otosan Cargo kamyonlarının ihraç ettiği ülke

sayısını 2018’deki 40’dan 2020’de 50’ye çıkarmayı hedefliyor.

Turkcell

Kapanış (TL) : 11.69 -  Hedef Fiyat (TL) : 16.88 - Piyasa Deg.(TL) : 25718 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 30.61 ↑
TCELL TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 44.38 Analist: akumbaraci@isyatirim.com.tr 

Yüksek finansman gideri güçlü operasyon büyümesini gölgeledi.

Turkcell 2Ç18’de bizim net kar beklentimiz olan 498 milyon TL ve piyasa beklentisi olan 421 milyon TL’nin altında 415 milyon TL net kar

açıkladı. Geçen senenin aynı döneminde ise 704 milyon TL ve 2018 yılının ilk çeyreğinde ise 501 milyon TL net kar açıklamıştı. Güçlü

operasyonel performansa rağmen net kur farkı giderindeki, finansal borçlardan kaynaklana faiz giderindeki ve itfa ve tükenme payları ile

amortisman giderindeki artış net karı olumsuz etkiledi.

2018 yılı gelir beklentisini güncelledi. Şirket 2018 yılı için %14-16 olan gelir büyümesi hedefini %16-18 olarak güncelledi. %37-40 aralığında

olan hedef FAVÖK marjı ve %19-18 hedef operasyonel yatırım harcamalarının satışa oranı beklentilerini ise korumaya devam ediyor.

Daha detaylı analiz için Kar Analizi raporumuza bakabilirsiniz:http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20180726083434412_1.pdf

 
Akbank

Kapanış (TL) : 7.04 -  Hedef Fiyat (TL) : 11 - Piyasa Deg.(TL) : 28160 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 57.27 ↓
AKBNK TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 56.29 Analist: bsengonul@isyatirim.com.tr 

Akbank 2Ç18 finansal sonuçları

Akbank 2018’in ikinci çeyreğinde TL 1,602 mn solo net kar açıkladı. Açıklanan kar rakamı piyasa beklentisi olan TL 1,527mn, İş Yatırım 

tahmini olan 1,580mn’ un üzerinde gerçekleşti. Bankanın çeyrek bazında %16.8’den %15.4’ e gerileyen öz kaynak karlılığında dönem içinde 

ayrılan karşılık giderlerinde beklentilerimizin çok üzerinde bir gerçekleşme olması gösterilebilir. Bunun yanında ana faaliyet gelirlerinin ve 

marjın beklentilerimizden iyi gelmesi karşılık baskısını kısmen azaltmış gözüküyor. Bankanın takip oranının ilk çeyrekte %2 olan 

seviyesinden ikinci çeyrekte %2.75’e gelmesi dönem içinde takibe atılan önemli büyüklükteki bir ticari krediden nedeniyle oldu. Bunun 

yanında TL ve diğer makro değişkenlerdeki ikinci çeyrekteki bozulma 1. Ve 2. Kategori krediler için ayrılan genel karşılıkları da önemli 

derecede arttırdı.  Takipteki krediler için ayrılan brüt risk maliyeti oranının ilk çeyreğin iki katı kadar olan 160 baz puana ulaşması her ne 

kadar rahatsız edici gözükse de bunun sene sonuna doğru düşeceği beklentisinin yönetim tarafından paylaşılması ise olumlu bir nokta 

olarak algılanmalı.

2018 Görünümü. Bankanın karşılıklarda oluşan beklentilerin üzerindeki gerçekleşmeleri piyasa tarafından bir miktar olumsuz olarak 

algılanabilecek olsa da yönetimin karşılık giderlerindeki normalleşme beklentisi ve ana faaliyet kalemlerinin güçlü görünüşü bu olumsuz 

etkileri hafifletecektir. Akbank için sene sonun net kar tahminimiz olan TL 6.5 milyarı şu aşamada değiştirmiyoruz. Üçüncü çeyrekte tüm 

sektörde olduğu gibi zayıf bir marj görünümü beklerken son çeyrekte özellikle TÜFEX kağıtlarının yüksek enflasyon nedeniyle olumlu 

düzeltme etkisiyle yönetimin belirttiği gibi marjlar ve ana faaliyet gelirlerinde yukarı potansiyeller olabilir.

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

26/07/2018

Yurtiçi Ajanda
TOASO 2Ç18 mali tablo açıklaması (İŞY net kar tahmini: 

387 mn TL, Piyasa beklentisi: 344 mn TL)

GARAN 2Ç18 mali tablo açıklaması (İŞY net kar tahmini: 

1788 mn TL, Piyasa beklentisi: 1837 mn TL)

TAVHL 2Ç18 mali tablo açıklaması (İŞY net kar tahmini: 

336 mn TL, Piyasa beklentisi: 308 mn TL)

Yurtdışı Ajanda Tahm. Önc.

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

JPN:Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları   

Saat:02:50 -- --

JPN:Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları   Saat:02:50 -- --

ALM:GFK Tüketici Güveni   Saat:09:00 -- 10.7

AVR:ECB Mevduat Faizi % Saat:14:45 -- -0.004

ABD:Haftalık İşsizlik Başvuruları    Saat:15:30 -- --

ABD:Devam Eden Başvurular    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 -- $729m

ABD:Bloomberg Tüketici Konfor Endeksi   Saat:16:45 -- --

ABD:Kansas City Fed İmalat Aktivitesi   Saat:18:00 -- --
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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

