
X

Piyasalarda Bugün
Piyasalar                                                                                                                                      17/08/2018
Küresel piyasalardan güvenoyu almaya çalışıyoruz…

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak 6000 kişiyi aşan kurumsal yatırımcıya yönelik yaptığı telekonferansta yatırımcılara piyasa dostu mesajlar

verdi. Soru cevap kısmında para politikasından, maliye politikasına, sermaye kontrolünden IMF’ye tüm sorular açık bir şekilde cevaplandı.

Türkiye’nin yaşanan sorunların farkında olduğunu ve ekonomide asgari hasar yaratarak sorunların üzerine kararlılıkla gideceğini vurgulayan

telekonferans genellikle olumlu karşılandı.

Toplantı sonrasında yabancı yatırımcıların yapılan görüşmeler, sermaye kontrollerinin net bir dille reddedilmesinin, ekonomide dışa dönük

dengelenmeye yönelik adımların, kamuda alınacak tasarruf tedbirlerinin ve mali kural üzerinde çalışılmasının olumlu karşılandığını gösteriyor.

Buna karşın yaşanan krizin ilave parasal sıkılaşmaya gitmeden ve IMF’ye başvurmadan çözülebileceği konusunda şüpheler devam ediyor.   

ABD Hazine Bakanı Mnuchin’in “Türkiye papaz Brunson’u serbest bırakmazsa daha fazla yaptırım uygulayacağız” açıklaması nedeniyle

Türkiye piyasalarında satıcılı bir açılış öngörüyoruz.

Bakan Albayrak’ın konuşmasından kısa notlar…

-  Türkiye güçlü kamu maliyesi, sağlam bankacılık sektörü ve kriz deneyimi ile zorlukların üzerinden gelecek.

- Sermaye kontrolleri kesinlikle uygulanmayacak. Türkiye dünyayla bütünleşmiş, sermaye hareketlerinin serbest olduğu açık bir ekonomi

olmaya devam edecek.

-  Sıkı maliye politikası Türkiye varlıklarındaki satış dalgasına karşı temel savunma aracı olarak kullanılacak.

-  Kamuda alınan 35 milyarlık tedbir ile Hazinenin borç çevirme oranı %100 seviyesine indirilecek.

-  Kamu yatırımları ihtiyaçlara göre öncelik sırasına konulacak, gerekli olursa bazı yatırımlar ertelenecek.

-  Kalıcı bir mali disiplin konusunda piyasalara güvence vermek için Mali Kural uygulaması üzerinde çalışılıyor.

-  Bankacılık sektörü piyasalarda yaşanan oynaklığa karşı sağlam duracak sermaye yeterliliğine, döviz likiditesine ve kriz tecrübesine sahip.

- BDDK ve Merkez Bankası yaşanan zorluklara karşı bankalara her türlü desteği verecek. 

-  Halkbank’a ceza verilmesini beklemiyoruz. Ancak gerekli olursa devlet gereken desteği sağlayacaktır.

- Para politikası enflasyonla mücadelede yeterince verimli bir şekilde kullanılamadı. Maliye politikası ile sağlanan uyum para politikasının

verimliliğini artıracak.

-  IMF’e gitmek için bir ihtiyaç duymuyoruz. Piyasa mekanizması ve ikili anlaşmalar ile gerekli finansman sağlanacak.

-  Katardan gelecek finansman swap lines, doğrudan yatırımlar ve alt yapı projelerinde kullanılacak.

Önümüzdeki haftalarda ikili anlaşmalarla sağlanan yeni finansman kanalları açıklanacak.
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Haberler & Makro Ekonomi
TCMB Haftalık Menkul Kıymet, Resmi Rezerv ve Yurtiçi Yerleşik Döviz Mevduat İstatistikleri (3-10 Ağustos)

27 Temmuz -3 Ağustos haftasında hane halkı ve şirketlerin döviz mevduatı (altın hariç ve Euro/Dolar paritesindeki değişimden arındırılmış)

önceki haftaya kıyasla sırasıyla 0,2 ve 1,4 milyar dolar arttı. Böylece yılbaşından bu yana hane halkı döviz mevduatları 4,2 milyar dolar

azalırken (84,7 milyar dolara geldi), şirketlerin döviz mevduatı 1,4 milyar dolar arttı (68,7 milyar dolar). 

 

Geçen hafta hisse senedi piyasasına 46 milyon dolar giriş, tahvil piyasasından (repo hariç) ise 218 milyon dolarlık bir yabancı çıkışı oldu.

Yılbaşından bu yana bakıldığında tahvil piyasasına yönelik yabancı girişi 0,1 milyar dolara gerilerken hisse senedinden çıkış 1,2 milyar dolara

ulaştı.

 

Son olarak 10 Ağustos itibariyle Merkez Bankası brüt haftalık bazda 1,6 milyar dolar azalırken (79,1 milyar dolar) altın rezervleri değişmedi.

Böylece toplam rezervler 101,3 milyar dolara geldi (geçen yılın sonu: 107,7 milyar dolar). Öte yandan hesaplamalarımıza göre aynı dönemde

Merkez Bankası net rezervleri 0,1 milyar dolar arttı (30,7 milyar dolar). 

 

 
Sanayi üretiminde güç kaybı

Haziran’da sanayi üretimi yıllık bazda %3,2 büyüme ile beklentilerin altında bir büyüme performansı kaydetti. Ayrıca Mayıs’ta başlayan aylık

ivme kaybı Haziran’da daha da hızlandı. Büyüme tahminlerinde kullandığımız arındırılmamış veride, ikinci çeyrekte endeksin bir önceki yılın

aynı çeyreğine göre %5,1 arttığı görülüyor. 2018 ilk çeyreğinde yıllık sanayi üretimi büyümesi %9,9 seviyesinde gerçekleştiği dikkate alınırsa

büyümede dikkate değer bir yavaşlamanın olabileceği anlaşılıyor. İlk hesaplamamıza göre sanayi üretimindeki güç kaybı ekonomik büyümenin

ikinci çeyrekte %4-%5 bandında kalabileceğine işaret ediyor.

SPK, Demirören Gazetecilik ve Hürriyet için zorunlu pay alım teklifi ile ilgili kararını açıkladı

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

Kapanış 87,143 8,929 61.81 1022 205 28.02 7.40 5.8087 6.6054 22 bps 2018 6.71%

1 Gün Δ -3.5% -24.3% 0.0 bps -0.2% 1% 182 bps -30.8 bps -5.5% -5.1% 14.7 bps 2019 5.61%

1AylıkΔ -2.9% 10.3% 3.1 bps -5% -19% 765 bps 11 bps 19.9% -5.1% 305.4 bps 2020 4.93%

En İyi 5 (%) DOHOL 11% ALBRK 7% SNGYO 2% MAVI 2% HURGZ 1%

En Kötü 5 (%) YATAS -11% FROTO -8% EREGL -8% TAVHL -8% NETAS -8%

 Hacmi En Yüksek 5 (TRY mn) THYAO 1070 PETKM 765 ASELS 752 GARAN 676 KRDMD 601

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



Haberler & Makro Ekonomi
SPK, Demirören Gazetecilik ’in çoğunluk hissesinin Demirören Medya tarafından satın alınması sonrasında Demirören Medya’nın zorunlu pay

alım teklifi fiyatının belirlenmesinde görüşmelerin başladığı ilk tarih olan 22.03.2018’de TCMB tarafından açıklanan 3,9087 $’lık ABD Doları

alış kurunun esas alınması başvurusunun kabul edilmediğini açıkladı. Buna göre Demirören Gazetecilik payı için pay alım teklifi fiyatının

işlemin gerçekleştiği 1,41585 $ fiyattan daha az olmasına ve TL karşılığının belirlenmesinde payların devir tarihinde T.C. Merkez Bankasınca

açıklanan döviz alış kuru (4,4581) ile pay alım teklifinin başlayacağı günden önceki iş günü T.C. Merkez Bankasınca açıklanan döviz alış

kurundan yüksek olanının kullanılmasına, 29.06.2018 tarihinde Şirket tarafından 2017 yılı hesap dönemine ilişkin ortaklara dağıtılan karın nihai

pay alım teklifi fiyatında indirim kalemi olarak dikkate alınmasına ve fiili pay alım teklifine (14.07.2018 tarihinden) sonra başlaması dolayısıyla

14.07.2018 tarihini aşan her gün için yıllık LIBOR oranlarının %50 fazlası ile hesaplanacak faiz tutarının pay alım teklifi fiyatına eklenmesine

karar verildiği duyuruldu. Bugünkü kur ile temettüye göre düzeltişmiş fiyat yaklaşık 7.92’ye TL’ye denk gelmektedir ve Demirören Gazeteciliğin

güncel piyasa fiyatı olan 5.89TL’nin %34 üzerinde olması nedeni ile haberin hisse fiyatı üzerinde etkisinin olumlu olmasını bekliyoruz.  

Ayrı bir not olarak Hürriyet’in sermayesinin yaklaşık %77,67’sine tekabül eden payların Demirören Medya tarafından satın alınması nedeniyle

Hürriyet’in diğer ortaklarına ait payları satın almak üzere Demirören Medya’nın zorunlu pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünden muafiyet

talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. Haberin Hürriyet Gazetesi hisselerinde olumsuz etki yaratabileceğini düşünüyoruz. 

 

 

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

Doğuş Otomotiv

Kapanış (TL) : 5.5 -  Hedef Fiyat (TL) : 6.15 - Piyasa Deg.(TL) : 1210 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.64 ↓
DOAS TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 11.88 Analist: esirinel@isyatirim.com.tr 

2Ç18 Net kar beklentilerin altında

Doğuş Otomotiv 2Ç18’de beklentilerin altında (İş Yatırım: 69 milyon TL; Piyasa: 61 milyon TL) ancak iyileşen operasyonel karlılık sayesinde

yıllık bazda 36% artışla 56 milyon TL net kar rakamı açıkladı. Şirketin satış gelirleri 2Ç18’de beklentilerin altında (İş Yatırım: 4.16 milyar TL;

Piyasa: 3.13 milyar TL) yıllık bazda %3 düşüşle 3.05 milyar TL olarak gerçekleşti. FAVÖK rakamı ise 2Ç18’de bizim beklentimiz olan 165

milyon TL’nin altında ancak piyasa beklentisiyle uyumlu 155 milyon TL olarak gerçekleşti.

Yorum: Beklentilerin altında gerçekleşen DOAS’ın 2Ç18 net karına piyasa tepkisinin olumsuz olmasın bekliyoruz.

 

Yataş Yatak                   

Kapanış (TL) : 3.9 -  Hedef Fiyat (TL) : 9.24 - Piyasa Deg.(TL) : 584 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 2.98 ↔
YATAS TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 137 Analist: kdemirak@isyatirim.com.tr  

Yataş hisselerinin açığa satışa ve kredili işlemleri sınırlandırıldı   

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, Yataş (YATAS) hisselerini

açığa satış ve kredili işlemleri, 17-31 Ağustos tarihleri arası sınırlandırıldı. 

Zorlu Enerji

Kapanış (TL) : 1.32 -  Hedef Fiyat (TL) : 2.28 - Piyasa Deg.(TL) : 2640 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 3.99 ↑
ZOREN TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 72.73 Analist: akumbaraci@isyatirim.com.tr 

YEKDEM satışları operasyonel karlılık üzerinde olumlu etki yarattı

Zorlu Enerji 2Ç18 finansallarında geçen senenin aynı döneminde açıkladığı 87 milyon TL net kara karşılık artan finansal giderler nedeniyle

42 milyon TL net kar kaydetti. Açıklanan rakam bizim net zarar beklentimiz olan 25 milyon TL ve piyasa net zarar beklentisi olan 16 milyon

TL'nin altında gerçekleşti. Ertelenmiş vergi geliri tahminimizin sapmasının ana nedeni olarak söyleyebiliriz.

Konsolide satışlar yıllık bazda %46 artarak 1.4 milyar TL'ye ulaştı. Bunun arkasındaki nedenler olarak OEPSAS'in regule satışlarının

artması, Kızıldere III jeothermal santralinin (165MW) katkısı ve doların TL karşısında değer kazanmasını söyleyebiliriz. Şirket 2Ç18

finansallarında 348 milyon TL FAVOK (İŞY: 323 milyon TL, Piyasa: 329 milyon TL) ve %25 FAVÖK marjı açıkladı. Bu da yıllık bazda %85

artışa tekabül ediyor. YEKDEM satışlarının artması ve doların TL karşısında değer kazanması bu büyümede etkili oldu. Şirketin ilk

yarıyıldaki FAVÖK'ünün %59'u dolar bazda, bu da şirketin dolar borcuna karşılık doğal koruma sağlıyor. Şirketin Haziran sonu itibariyle

2.26 milyoar dolar net borç pozisyonu bulunuyor. 2Ç18'deki toplam yatırım tutarı ise 31 milyon dolar.

AL tavsiyemizi koruyoruz ve piyasanın sonuçlara olumlu tepki vermesini bekliyoruz.

Ereğli Demir Çelik            

Kapanış (TL) : 10.43 -  Hedef Fiyat (TL) : 14.18 - Piyasa Deg.(TL) : 36505 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 35.37 ↔
EREGL TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 35.93 Analist: akumbaraci@isyatirim.com.tr 

Erdemir 2. Yüksek Fırın'ın yerinde modernize edilmesi yerine yeni bir Yüksek Fırın yapılmasına karar verdi 

Erdemir Karadeniz Ereğli'deki üretim sahasında bulunan 2. Yüksek Fırın'ın yerinde modernize edilmesi yerine yeni bir Yüksek Fırın 

yapılmasına karar verildiğini açıkladı. Yeni Yüksek Fırın'ın, mevcut 2. Yüksek Fırın'ın güneyindeki alana ve 1.850 m3 hacminde üretim 

kapasitesine ulaşacak şekilde inşa edilmesinin planlandığı ve projenin devreye alınması ile mevcut teknolojinin güncellenmiş olacağını ve 

15 yıl boyunca benzer kapasite ile üretimin devam edeceği duyuruldu.

Buna ek olarak ayrıca 2. Sıcak Haddehane Kalite ve Sürdürülebilirlik Yatırımı Projesi'nin ihale sürecinin teknoloji seçim süreci tamamlandığı 

ve yeni yatırımla birlikte ürün kalitesinin iyileştirilerek karlılığın arttırılmasının hedeflendiği belirtilmiştir.  

 

Benzer bir şekilde İsdemir'de de mevcut yüksek fırınlardan birinin yerine yeni bir fırın yapacak. Yeni fırn mevcut 1,800 m3 yerine 3,000 m3 

kapaisteye sahip olacak.

Haberlerin hisse üzerinde önemli bir hareket yaratmasını beklemiyoruz.  Yatırım tutarı konusunda bir açıklama yok. Önceki açıklamalara 

bakarak yüksek fırın yenilenmesinin 100 milyon dolar civarında bir yatırım olabileceğini tahmin ediyoruz.

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

17/08/2018

Yurtiçi Ajanda
S&P Türkiye Kredi Notu Değerlendirmesi 

Ağustos TCMB Beklenti Anketi - Saat:14:30

Ağustos Tüketici Güven Endeksi - Saat:10.00

Yurtdışı Ajanda Tahm. Önc.

BRZ:FIPE Tüketici Fiyat Endeksi - Haftalık   Saat:11:00 -- --

AVR:TÜFE (Yıllık) % Saat:12:00 -- 0.02

ABD:Öncü Endeks % Saat:17:00 0.004 0.005

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. 
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

