
X

Piyasalarda Bugün
Piyasalar                                                                                                                                      16/08/2018
Körfez’den uzanan dost eli…

Küresel piyasalardaki satış dalgası sertleşiyor. Güçlü dolar, dış ticaret savaşları ve gelişmekte olan ülkelere yönelik endişeler hisse

senedinden, tahvile, dövizden emtia piyasalarına tüm varlık guruplarını vuruyor. Buna rağmen henüz altın, İsviçre frangı ve yen gibi emin liman

yatırım araçlarına bir yöneliş görülmüyor.

Türkiye piyasalarında bir ayrışma yaşanıyor. BDDK ve Merkez Bankası’nın aldığı önlemler nedeniyle kapatılan açık pozisyonlar sayesinde

Türk lirasındaki yangın kontrol altına alındı. Türk lirasının dip noktasına göre değer artışı %20’yi geçti. Ancak küresel piyasalardaki satışlar

nedeniyle halen hisse senedi ve tahvil piyasalarında bir toparlanma görmüyoruz.

ABD vadelilerinde yaşanan yükseliş ve Katarın Türkiye ekonomisine 15 milyar dolar yatırım yapacağı haberi bugün Türkiye varlıklarını

destekleyecek. Katar parasının hangi alanlara yatırılacağı ve ne kadar zamanda geleceğine bağlı olarak piyasa tepkisi şekillenecek. Günün

önemli haberi, ÖTV artışı nedeniyle benzine yapılan %9 zam bütçe için iyi enflasyon için kötü haber.

Borsa İstanbul’un Perşembe gününe %0,5 – 1,0 bandında yükselişle güne başlamasını bekliyoruz. Ancak piyasalardaki asıl hareketlilik Bakan

Albayrak’ın küresel yatırımcılarla yapacağı telekonferansta piyasaları ne kadar ikna edebileceğine bağlı olarak belirlenecek.
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Haberler & Makro Ekonomi
Temmuz 2018 Bütçe 

YORUM: Temmuz’da bütçenin bir önceki ayki kayda değer açık sonrasında fazla vermesi iyi haber. Ancak yılın ilk 7 ayında dair bütçe

rakamlarına bakıldığında vergi gelirleri kaynaklı güçlü performansa rağmen harcamalardaki artıştan dolayı bozulma olduğu görülüyor. Son

dönemde ekonomi yönetiminden yılın kalanında mali disiplinin süreceğine dair verilen mesajı olumlu buluyoruz. Bu mesajın yılın kalanında

bütçe rakamlarına ne kadar yansıdığı piyasalarca yakından takip edilecek. 2018 bütçe açığı milli gelir oranı tahminimizi %2,0 seviyesinde (73

milyar TL) tutuyoruz.  

 

Detaylar:

Temmuz ayında Merkezi Yönetim bütçesi 1,1 milyar TL fazla verdi (Temmuz 2017: 0,9 milyar TL). Aynı dönemde faiz dışı fazla 9,3 milyar TL

oldu (geçen yıl: 6,7 milyar TL). Bütçede geçen yıla kıyasla iyileşme faiz hariç harcamaların geçen yıla kıyasla daha az artmasından

kaynaklanıyor. Faiz dışı harcamalar yıllık bazda %15 (Temmuz 2017: yıllık %20 artış)  artarken faiz giderleri %41 arttı.  

 

Harcama tarafında personel giderleri, mahalli idarelere ayrılan paylar ve savunma sanayiye ayrılan paylarda artış dikkat çekiyor. Yılın ilk 7

ayında savunma sanayiyi destekleme fonuna ayrılan miktar geçen yılın aynı dönemine kıyasla %153 artarak 7,7 milyar TL’ye ulaştı. Öte

yandan sermaye transferlerinde azalma bütçe harcamalarını 2,0 puan aşağı çekiyor.

 

Gelir tarafında vergi gelirleri yine öne çıkıyor. Yıllık bazda %18 artan gelirlere vergi cephesi 16 puan katkı veriyor. Bu katkının yarısı TL’deki

değer kaybının yansımasıyla artan ithalden alınan KDV’den geliyor. Öte yandan yurtiçinde alınan KDV ve ÖTV gelirlerindeki azalış dikkat

çekiyor. Petrol ve doğal gaz ürünlerinden alınan ÖTV gelirlerindeki sert düşüş muhtemelen akaryakıt fiyatlarındaki artışın ÖTV’den telafisini

sağlayan eşel mobil sisteminden kaynaklanıyor.

 

Son olarak yılın ilk 7 ayına ait birikimli rakamlara bakıldığında, harcamaların %23 gelirlerin ise %18 arttığı, bu bağlamda bütçe açığının 45

milyar TL, faiz dışı açığın ise 3,0 milyar TL olduğu görülüyor. Geçen sene ilk 7 ayda bütçe açığı 24,3 milyar TL faiz dışı fazla ise 8,4 milyar TL

seviyesindeydi. Geçen yıla kıyasla bütçedeki bozulmada personel giderlerindeki ve faiz harcamalarındaki artış öne çıkan kalemler.    

Akaryakıt fiyatları ÖTV artışı nedeniyle %9 arttı.

Akaryakıt fiyatları ÖTV artışı nedeniyle %9 arttı. Devletin 21 Mayıs’tan bu yana TL’deki değer kaybını fiyatlara yansıtmadığı bu nedenle de

ÖTV gelirlerinde erozyona neden olduğun hatırlatmak isteriz. ÖTV artışı vergi gelirlerindekierozyonu düzeltmeye yönelik. Bütçe için olumlu,

enflasyon için olumsuz. Enflasyona etkisinin %0.5 olarak hesaplıyoruz.

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

Kapanış 90,263 11,790 61.86 1023 203 26.20 7.71 6.1471 6.9626 22 bps 2018 7.00%

1 Gün Δ -3.4% -0.8% -0.2 bps -1.8% 4% 46 bps 10.2 bps -6.3% -6.9% 69.7 bps 2019 5.84%

1AylıkΔ 0.4% 55.6% 2.9 bps -5% -20% 583 bps 46 bps 26.7% -6.9% 291.3 bps 2020 5.18%

En İyi 5 (%) YATAS 10% ISFIN 6% MAVI 5% EKGYO 4% KCHOL 3%

En Kötü 5 (%) ULKER -10% AKSA -9% BRSAN -8% OZGYO -8% TTRAK -8%

 Hacmi En Yüksek 5 (TRY mn) THYAO 1807 ASELS 1601 GARAN 1237 PETKM 961 KRDMD 442

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

Anadolu Grubu Holding 

Kapanış (TL) :  -  Hedef Fiyat (TL) : n.a - Piyasa Deg.(TL) :   - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) :  ↔
YAZIC TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a Analist:   

AGHOL 2Ç18 Finansal Sonuçları     

Anadolu Grubu Holding 2Ç18 konsolide finansallarında 273mn TL net zarar açıkladı. Karşılaştırma yapmak için herhangi bir tahmin

bulunmazken, geçtiğimiz yıl aynı dönem 30mn TL zarar açıklanmıştı. Karşılaştırılabilir olması için ABI Rusya ve ABI Ukrayna’nın

operasyonlarının dahil edildiği proforma finansallarda ise geçen sene aynı dönem için 46mn TL zarar açıklandı. Holding’in operasyonel karı

güçlü olmasına rağmen kur farkı giderleri zararın artmasının ana nedeni oldu. Şirket’in gelirleri yıllık bazda %40 artış göstererek 6.68 milyar

TL’ye yükseldi. 2Ç18 gelirlerinin ABI Rusya ve ABI Ukrayna’nın etkisini içeriyor olması büyümeyi desteklemiştir. ABI operasyonlarının

2Ç17’ye dahil edildiği proforma rakamlar dikkate alındığında Holding’in konsolide gelir büyümesi %22.2’ye denk gelmektedir. Konsolide

proforma FAVÖK ise yıllık bazda %27.5 artış göstererek 1.1 milyar TL’ye yükselmiştir. Holding’in Net Aktif Değerinin %95’ini oluşturan

halka açık iştiraklerinin sonuçlarını daha önce açıklamış olmalarından dolayı önemli bir sürpriz içemeyen sonuçların hisse fiyatı üzerinde

önemli bir hareket yaratmasını beklemiyoruz. 

Mavi Giyim Sanayi Tic.A.S

Kapanış (TL) : 23.5 -  Hedef Fiyat (TL) : 60.54 - Piyasa Deg.(TL) : 1167 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 2.12 ↑
MAVI TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 157.63 Analist: kdemirak@isyatirim.com.tr  

Mavi Giyim 2Ç18 performansı ile alakalı bir değerlendirme paylaştı

• Mavi İkinci çeyrekte %21,0’lık birebir (like-for-like; bir önceki yıl ile aynı mağazalar) büyüme ile performansı yakaladığını açıkladı. Şirketin,

1 Şubat-31 Temmuz 2018 (finansal raporlama dönemine göre ilk altı ay) döneminde kümülatif birebir satış büyümesi ise %20,9 olarak

gerçekleşti.

• Mavi, Temmuz ayındaki güçlü satış ivmesinin ardından (LFL artışı %28,3), Ağustos ayının ilk 14 gününde de müşteri trafiği ve işlem

adedindeki artışın sürdüğü gözlemlediğini açıklamıştır.

• Şirket, en büyük operasyonel gider kalemi olan döviz cinsinden mağaza kiralarını kontrol altında ve hedefleri dâhilinde tutmak amacıyla

mal sahipleriyle sürekli yeniden müzakereler yapıldığını duyurmuştur. Yönetim ileriye dönük olarak kira sözleşmelerini TL bazında veya

gelirle bağlantılı yapmaya karar vermiş olup mağaza açılış planlarını da buna göre revize ettiğini açıklamıştır.

• Mavi, kur dalgalanmaları ve artan enflasyona rağmen, üreticilerle kapasite planlanması, doğru fiyatlandırma ve etkili ürün planlaması gibi

aksiyonlarla brüt karlılığını korumaya devam ettireceğini açıklamıştır.

• Son olarak Mavi, daha önce paylaşmış olduğu 2018 yılı için %25 satış büyümesi, karlılığının devamlılığı ve %16 birebir büyüme hedefini

gerçekleştireceğine dair inancını koruduğunu açıklamıştır.

Şirketin 2Ç18 ile alakalı değerlendirmeleri, yaşanılan kur şokunun ardından yatırımcıların aklındaki önemli soruları cevaplar nitelikte. Yılın

ikinci çeyreğini güçlü öngörmekle beraber, döviz bazlı kira gelirlerinin yeniden müzakeresini, brüt karlılığın ve satış hedeflerinin korunmasını

olumlu olarak değerlendiriyoruz.

Akenerji

Kapanış (TL) : 0.65 -  Hedef Fiyat (TL) : 0.84 - Piyasa Deg.(TL) : 474 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.38 ↓
AKENR TI Equity- Öneri :SAT Get.Pot.%: 29.97 Analist: akumbaraci@isyatirim.com.tr 

AKENR 2Ç18: TL’ nin değer kaybı net karı olumsuz etkiledi

Akenerji 2C18 finansallarinda gecen senenin ayni doneminde acikladigi 23 milyon TL net zarara karsilik 448 milyon TL net zarar acikladi.

Aciklanan rakam hem bizim beklentimiz olan 387 milyon TL net zararin hem de piyasa beklentisi olan 360 milyon TL’nin oldukca ustunde

gerceklesti.

Satislar 2C18’de yillik bazda %6 artarak 436 milyon TL’ye ulasti. Sirket yilin ikinci ceyreginde 2.04 milyar kWs elektrik satisi gerceklestirdi,

gecen senenin ayni doneminde ise 2.4 milyar kWs idi. Sirket elektrik satisinin cogunu dengeleme piyasasina yapmistir. Akenerji 2C18’de 55

milyon TL FAVOK (Is Yatirim: 59 milyon TL, piyasa: 70 milyon TL) ve %13 FAVOK marji acikladi. Gecen senenin ayni donemindeki FAVOK

rakami ise 52 milyon TL ve FAVOK marji ise %13 idi.

Sirket 2C18’de gecen senenin ayni doneminde acikladigi 24 milyon TL net finansal gelire karsilik 537 milyon TL net finansal gider kaydetti.

Sirket yilin ikinci ceyreginde 88 milyon TL ertelenmis vergi geliri kaydetti, bu da net kara olumlu yansidi. Sirketin Haziran sonu itibariyle 3.38

milyar TL acik pozisyonu bulunuyor.

Hisse icin SAT tavsiyemizi koruyoruz ve piyasanin sonuclara olumsuz tepki vermesini bekliyoruz.

Türk Telekom

Kapanış (TL) : 3.86 -  Hedef Fiyat (TL) : 7.78 - Piyasa Deg.(TL) : 13510 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 11.45 ↔
TTKOM TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 101.68 Analist: akumbaraci@isyatirim.com.tr 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna İzin Başvurusu

Türk Telekom %55 oranındaki paylarının, OTAŞ'a kredi veren bankaların paydaş olacağı bir ortak girişim şirketi (SPV) aracılığıyla 

devralınması ile ilgili Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna izin başvurusunda bulundu.

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

16/08/2018

Yurtiçi Ajanda
Haziran Sanayi Üretimi, Yıllık değişim, % - Saat:10.00

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

mn TL, Piyasa beklentisi: 61mn TL)

Yurtdışı Ajanda Tahm. Önc.

JPN:Ticaret Dengesi    Saat:02:50 -- ¥721,4b

JPN:Ticaret Dengesi (Düzeltilmiş)   Saat:02:50 -- ¥66,2b

JPN:İhracat (Yıllık) % Saat:02:50 -- 0.067

JPN:İthalat (Yıllık) % Saat:02:50 -- 0.025

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

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

JPN:Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları   

Saat:02:50 -- --

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

AVR:Ticaret Dengesi (Dönemsellikten Arındırılmış)   

Saat:12:00 -- 16,9b

AVR:Ticaret Dengesi (Dönemsellikten Arındırılmamış)   

Saat:12:00 -- 16,5b

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

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

ABD:Devam Eden Başvurular    Saat:15:30 -- --

ABD:Konut Başlangıçları   Saat:15:30 1280k 1173k

ABD:Konut Başlangıçları  (Aylık) % Saat:15:30 0.074 -0.123

ABD:İnşaat İzinleri   Saat:15:30 1315k 1273k

ABD:Bina İzinleri (Aylık) % Saat:15:30 0.018 -0.022

ABD:Bloomberg Ekonomik Beklentiler   Saat:16:45 -- 53.5

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

x

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. 
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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


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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