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Piyasalarda Bugün
Piyasalar                                                                                                                                      13/08/2018
Türk lirasının engellenebilir değer kaybı…

ABD – Türkiye görüşmelerinden somut bir gelişme çıkmaması ve ekonomi yönetiminden somut bir adım gelmemesi üzerine Türk lirası dolara karşı 6,6 ile yeni 

bir dip yaparak  haftaya başlıyor.  Aylık %27, sene başından beri %43 değer kaybı ile Arjantin pesosunu da geçerek dünyanın en çok değer kaybettiren 

gelişmekte olan para birimi olduk.

Ekonomi yönetimi müdahalede geç kaldı

Türk lirasındaki üç günlük değer kaybının %20’ye ulaştığı bir ortamda Merkez Bankası faiz silahını halen kullanmıyor.  Banka likidite yönetiminde esneklik 

sağlanması amacıyla zorunlu karşılık oranlarını yabancı para yükümlülükler için 400 baz puan, TL yükümlülükler için 250 baz puan indirdi.  BDDK bankaların 

Londra ile yaptıkları swap işlemlerini özkaynakların %50’si ile sınırlarken, Merkez Bankası döviz depo piyasasındaki aracılık faaliyetine yeniden başlayacak.  

Sabah ilk işlemler itibariyle alınan tedbirlerin etkisi sınırlı oldu.

Zayıf Türk lirası dış dengenin düzelmesine yardımcı olur

Dalgalı kur rejiminde döviz kurunda yaşanan oynaklığı normal kabul eden,  enflasyon beklentileri ve fiyatlama alışkanlıklarında önemli bir bozulma olmadığı 

müddetçe müdahale edilmemesini savunan liberal bir iktisadi geleneğe inanıyoruz. Döviz kurunun ağırlıklı olarak mal ve hizmet piyasalarında belirlendiği  bir 

ekonomide yerel paranın %10 civarında değer kaybetmesini iktisadi kaynakların uluslararası ticari mal ve hizmet üreten sektörlere yönelmesini teşvik eden 

sağlıklı bir gelişme olarak görüyoruz.

Ancak  yarattığı istikrarsızlığın maliyeti daha yüksek

Ancak (i) enflasyon beklentilerinin bozuk, (iii) kısa vadeli dış yükümlülüklerin fazla,  (iii) ulusal rezervlerin sınırlı, (iv) jeopolitik risklerin yüksek olduğu Türkiye 

gibi bir ekonomide döviz kurunda yaşanan değer kaybına seyirci kalmanın faturasının kabul edilemeyecek kadar yüksek.

Dövizdeki yangın kontrol altın alınamazsa enflasyon %20’nin üzerine çıkabilir

Türk lirasında son 5 yıldır yaşanan değer kaybı  kendi kendini besleyen kısır bir  döngüye yol açıyor. Enflasyonun %8’den %16’ya yükseldiği, üretici fiyatları ile 

tüketici fiyatları arasındaki makasın 900 baz puana ulaştığı bir ekonomide  yerel paranın değer kaybetmeye devam etmesi enflasyonun %20’nin üzerine 

çıkmasına neden olabilir.

Zayıf Türk  lirasının yarattığı finansal istikrarsızlığın maliyeti çok yüksek

 Ekonomi yönetimi 2009 krizinden daha çabuk çıkılması için büyük şirketlerin döviz cinsi borçlanmasının önünü açan bir düzenleme yapmıştı.  Aradan 10 yıla 

yakın bir süre geçtiği halde halen kaldırılmayan bu düzenleme 220 milyar dolarlık açık pozisyona ulaşılmasında etkili oldu.  Ağırlıklı olarak yurtiçinde  finanse 

edilen bu borçlar  bankacılık sektörü aktif kalitesini olumsuz etkileyerek finansal istikrarsızlık riskini artırıyor.

Rezervlerin düşük olması tahribatın maliyetini artırıyor

Cari dengenin  bozuk olması ve şirketler kesiminin döviz likiditesinin sınırlı olması

Türkiye’nin rezervlerinin dünya standartlarına göre düşük olmasına yol açıyor.  Rezervlerin düşük olması Türk lirasına karşı saldırılarda ekonomi yönetiminin  

elini zayıflatarak hedef gösterilmemize neden oluyor. 

ABD  ile ilişkilerdeki bozulma Türk lirasının kırılganlığını artırıyor

Geçen hafta Türk lirasında yaşanan sert değer kaybı ekonomimizin yapısal zayıflıklarından değil ABD ile ilişkilerimizdeki bozulmadan kaynaklandı.  Rahip 

Brunson davası ile ete kemiğe bürünen bu çatışmanın asıl nedeni “ABD’nin tek yanlı politikaları yüzünden Türkiye’nin Ortadoğu’da kendi göbeğinin bağını 

kendisinin kesmesi”. 

Bundan sonra ne olacak?

Döviz kurunun önümüzdeki haftalarda izleyeceği yön ile ilgili iki temel görüş var: (i) Döviz kuru bir süre sonra kendiliğinden istikrara kavuşacak. (ii) Ekonomi 

yönetimi atacağı adımlarla kuru bir süre sonra istikrara kavuşturacak.

Döviz piyasası kendiliğinden istikrara kavuşur mu?

İlk görüşü savunanlar 1994, 2001, 2008 yıllarında Türk lirasında yaşanan değer kaybı ile bugün yaşanan değer kaybını kıyaslayıp en kötünün büyük ölçüde 

fiyatlandığını, Türk lirasındaki değer kaybı,  faizlerdeki artış ve hisselerdeki düşüşün yarattığı fırsat ile Türkiye’ye sermaye girişinin artacağını ve döviz 

piyasasının istikrara kavuşacağına inanıyor. ABD ile ilişkiler düzelmeden ve kapsamlı bir önlem paketi açıklanmadıkça bu senaryoyu gerçekçi bulmuyoruz.

İstikrara giden yol Ankara’dan geçiyor

Bizim daha yakın olduğumuz görüş, hükümetin ve ekonomi yönetiminin somut adımlar atması durumunda Türk lirasındaki satışların kesileceği yönünde. Son 

dönemde Türk lirasındaki satış dalgasının arkasındaki temel neden ABD ile ilişkilerin bozulması.  Trump ile Erdoğan arasındaki bir telefon görüşmesinin 

Türkiye’nin itibarını koruyan bir şekilde geri adım atarak krizi yönetmesinin yolunu açabilir.

Basit, uygulanabilir ve hesap verilebilir bir programa ihtiyaç var

Türkiye’nin piyasaların güvenini sağlaması için  Güneşi fethetmesi gerekmiyor.  Basit, uygulanabilir ve hesap verilebilir bir programa ihtiyaç var.  Ekonomide 

ihracata yönelik yumuşak iniş, milli gelirin %2-3’ü bandında bir faiz dışı fazla, savunma harcaması dışındaki büyük projelerin ertelenmesi, borçların 

yapılandırılması, sermaye yeterliliği gibi alanlarda bankacılık sektörünün önünü açacak somut uygulamalar ve Türk lirasında şok bir faiz artışı içeren bir önlem 

paketi ile Türk lirasındaki yangın kontrol altına alınabilir.

Lütfen raporumuzun sonunda yer alan bilgilendirme notuna bakınız. 1



Haberler & Makro Ekonomi
Yeni Ekonomi Programı Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Cuma günü düzenlediği toplantı ile yeni ekonomik program çerçevesini açıkladı. Bakan Albayrak

Eylül ayında açıklanacak OVP ile programın detaylarının çok hızlı şekilde ortaya çıkacağını söyledi. Güçlü iletişimle Türk lirasına güvenin

artırılmasını çok güçlü bir şekilde yürüteceklerini belirten Albayrak, para politikalarının tam bağımsızlığının sağlanmasının önemli olduğunu, bu

prensip özelinde çalışılacağını not etti. Açıklamada bütçenin yeni dönemde daha somut bir mali planla daha disiplinli olacağı söylendi. Yeni

ekonomik yaklaşımın dört ayağı olacağını belirten Albayrak, birinci adımın ekonomik dengelenme olacağını not etti. 1-2 yıl içerisinde tüketim,

cari açık kaynaklı bir büyümeden yumuşak iniş noktasında gerçekleşecek ekonomik dengelenme olduğunu not etti. İkinci adım olarak

sürdürülebilir ve sağlıklı büyüme fazına geçilecek (2020-2021 dönemi). Üçüncü fazda (2021-2022) daha adaletli paylaşım politikalarına

geçileceğini söyleyen Bakan Albayrak, son aşamada nitelikli insan gücü ve güçlü toplum fazına geçileceğini not etti. 

TCMB ve BDDK tarafından alınan önlemler 

Merkez Bankası bu sabah finansal istikrarın desteklenmesi ve piyasaların etkin işleyişinin sürdürülmesi amaçlarıyla Türk Lirası ve döviz

likiditesine yönelik bazı tedbirler açıkladı. TL likiditesi cephesinde atılan adımlar gün içinde ve gecelik vadede bankalara ihtiyaç duyulan tüm

likiditenin sağlanmasını, TL işlemler karşılığında alınan teminatlarda esnekliğin sağlanmasını, TL işlemleri için kullanıcak döviz depo

limitlerinin arttırılması, haftalık repo ihalesine ek olarak geleneksel yöntemle 91 güne kadar vadeli repo veya döviz satım ihalesinin açılmasını

kapsıyor. Döviz likiditesi tarafında ise bankaların haftalık vadeye ek olarak bir ay vadeyle de döviz depo imkânından yararlanması, Merkez

Bankası’nın döviz depo piyasasındaki aracılık faaliyetlerine yeniden başlaması, Bankaların döviz deposu almak üzere de kullanabilecekleri

yaklaşık 50 milyar ABD doları seviyesindeki mevcut limitleri gerektiğinde artırılabilmesi ve bankaların Döviz ve Efektif Piyasalarında

kendilerine tanınan limitler dahilinde döviz karşılığı efektif işlemleri yoluyla Merkez Bankasından efektif temin edebilmeleri gibi adımlar var.

Atılan adımlarla TL üzerindeki baskının azaltılması ve oluşabilecek likidite sıkıntısının azaltılması amaçlanıyor. BDDK tarafından açıklanan

swap adımı ile birlikte değerlendirildiğinde söz konusu adımların kur üzerindeki baskıyı azaltabileceğini düşünüyoruz. 

 

Ayrıca TCMB yabancı para ve diğer yükümlülüklerde zorunlu karşılık oranını 400 baz puan, TL yükümlülüklerde ise 250 baz puan azalttı.

Değişiklik ile sisteme yaklaşık 10 milyar TL, 6 milyar ABD doları, ve 3 milyar dolar karşılığı altın tutarında likidite sağlanmış olcak. 
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İlk görüşü savunanlar 1994, 2001, 2008 yıllarında Türk lirasında yaşanan değer kaybı ile bugün yaşanan değer kaybını kıyaslayıp en kötünün büyük ölçüde 

fiyatlandığını, Türk lirasındaki değer kaybı,  faizlerdeki artış ve hisselerdeki düşüşün yarattığı fırsat ile Türkiye’ye sermaye girişinin artacağını ve döviz 

piyasasının istikrara kavuşacağına inanıyor. ABD ile ilişkiler düzelmeden ve kapsamlı bir önlem paketi açıklanmadıkça bu senaryoyu gerçekçi bulmuyoruz.

İstikrara giden yol Ankara’dan geçiyor

Bizim daha yakın olduğumuz görüş, hükümetin ve ekonomi yönetiminin somut adımlar atması durumunda Türk lirasındaki satışların kesileceği yönünde. Son 

dönemde Türk lirasındaki satış dalgasının arkasındaki temel neden ABD ile ilişkilerin bozulması.  Trump ile Erdoğan arasındaki bir telefon görüşmesinin 

Türkiye’nin itibarını koruyan bir şekilde geri adım atarak krizi yönetmesinin yolunu açabilir.

Basit, uygulanabilir ve hesap verilebilir bir programa ihtiyaç var

Türkiye’nin piyasaların güvenini sağlaması için  Güneşi fethetmesi gerekmiyor.  Basit, uygulanabilir ve hesap verilebilir bir programa ihtiyaç var.  Ekonomide 

ihracata yönelik yumuşak iniş, milli gelirin %2-3’ü bandında bir faiz dışı fazla, savunma harcaması dışındaki büyük projelerin ertelenmesi, borçların 

yapılandırılması, sermaye yeterliliği gibi alanlarda bankacılık sektörünün önünü açacak somut uygulamalar ve Türk lirasında şok bir faiz artışı içeren bir önlem 

paketi ile Türk lirasındaki yangın kontrol altına alınabilir.

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

Kapanış 94,940 16,343 61.9 1062 203 24.56 7.80 5.4085 6.27 21 bps 2018 7.36%

1 Gün Δ -2.3% 7.8% 0.1 bps -1.5% -16% 214 bps 31.5 bps 0.0% 0.0% 90.0 bps 2019 6.15%

1AylıkΔ -1.4% 32.1% 2.2 bps -1% -28% 447 bps 55 bps 14.7% 0.0% 219.0 bps 2020 5.46%

En İyi 5 (%) OZGYO 13% TUPRS 7% TAVHL 6% PETKM 4% AEFES 4%

En Kötü 5 (%) MAVI -13% DGKLB -11% YATAS -10% GOZDE -10% FLAP -9%

 Hacmi En Yüksek 5 (TRY mn) THYAO 2225 PETKM 1959 GARAN 1519 ASELS 1263 TUPRS 818

Piyasa Tahminleri
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Sirket Haberleri

Emlak Konut GYO

Kapanış (TL) : 1.7 -  Hedef Fiyat (TL) : 2.67 - Piyasa Deg.(TL) : 6460 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 17.82 ↔
EKGYO TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 57.32 Analist: eakalan@isyatirim.com.tr 

Emlak Konut GYO'dan Yeni Kampanya 

Hürriyet Gazetesinde yer alan habere göre konut sektörünün öncü dernekleri GYODER, KONUTDER ve INDER, Emlak Konut GYO'nun

desteğiyle yeni bir kampanya başlatma hazırlığındalar. Konut satışlarını canlandırmayı amaçlayan kampanyanın Eylül ayında devreye

girmesi planlanıyor. Bu kampanya ile 120 ay vadeli konut satışında faizin yüzde 0.95-0.98 bandına kadar çekilmesi hedefleniyor. %20 olan

peşinat oranın ise %5-10 bandına indirilmesi planlanıyor. Kampanyaya İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kiptaş’ın da destek vermesi

söz konusu.

Çimsa                         

Kapanış (TL) : 9.25 -  Hedef Fiyat (TL) : 15.92 - Piyasa Deg.(TL) : 1250 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.39 ↔
CIMSA TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 72.11 Analist: eakalan@isyatirim.com.tr 

CIMSA 2Ç18 Sonuçları: Beyaz çimento marjları destekledi

Çimsa 2Ç18'de beklentilerin üzerinde 80 milyon TL net kar açıkladı (İş Yatırım: 56 milyon TL ; Piyasa Beklentisi: 40 milyon TL). Açıklanan

rakam geçen sene aynı dönem gerçekleşen rakamın %61 üzerinde. Net kardaki temel artışta, Eski Afyon arsasının kısmi satışından gelen

14 milyon TL ve şirketin öz kaynak yöntemiyle konsolide ettiği Exsa iştirakinden gelen 14 milyon TL etkili oldu. Piyasa beklentisi 479 milyon

TL ile paralel fakat bizim beklentimiz 466 milyon TL'nin hafif aşağısında, Çimsa yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda %29 artışla 493 milyon

TL gelir elde etti. Ciro büyümesi zayıf TL ve artan beyaz çimento satışları ile birlikte yıllık bazda %65 oranında artış gösteren yurt dışı

satışlarından kaynaklandı. Yurt içi satışları ise artan çimento fiyatlarının etkisiyle yıllık bazda %16 artış gösterdi. FAVÖK rakamı ise

beklentilerin biraz üzerinde  (İş Yatırım: 123 milyon TL ; Piyasa Beklentisi: 125 milyon TL) yıllık bazda %45'lik bir büyüme ile 133 milyon TL

olarak açıklandı. Fiyat artışlarının ve yüksek katma değerli beyaz çimento satışlarının artan katkısı ile FAVOK majı 2.9 baz puan artış ile

%27.1'e ulaştı. 2Ç18'de şirketin net borcu çeyreklik bazda sadece %2'lik bir artışla 1.389 milyon TL gerçekleşti. Yılın ikinci çeyreğinde

şirketin,  yabancı para cinsinden borçların türev işlemleri yoluyla korunması nedeniyle 22 milyon TL döviz açık pozisyonu bulunmaktadır.

Yorum: Operasyonel sonuçların beklentiler dahilinde gerçekleşmesinden ötürü piyasanın 2Ç18 sonuçlarına materyal bir tepki vermesini

beklemiyoruz.

Lütfen raporumuzun sonunda yer alan bilgilendirme notuna bakınız. 3
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Ajanda & Piyasa Verileri Linkleri
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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

13/08/2018

Yurtiçi Ajanda
MPARK 2Ç18 mali tablo açıklaması (İŞY net zarar tahmini: 

35 mn TL)

PGSUS 2Ç18 mali tablo açıklaması (İŞY net kar tahmini: 5 

mn TL, Piyasa beklentisi: 14 mn TL)

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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