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Piyasalarda Bugün
Piyasalar                                                                                                                                      12/09/2018
Borsa İstanbul’da toparlanma çabaları…

 

Dünya borsalarındaki satışlar devam ediyor. Yavaşlayan büyüme ve dış ticaret yaptırımları Avrupa ve Asya borsalarında aşağı yönlü seyrin

devam etmesine neden oluyor.  Risk iştahının bozulmaya başladığı bir ortamda Wall :Street enerji hisselerindeki yükselişle pozitif ayrışıyor.

Borsa İstanbul Borsa dünkü satış dalgasında pozitif ayrışan bir diğer piyasaydı. Sanayi ve hizmet şirketlerindeki alışlarla yükselen MSCI

Türkiye günü %0,8 yükselişle kapattı. Banka hisselerindeki zayıflık ve uzun vadeli tahvillerdeki satış baskısının devam etmesi yükselişi

gölgeledi.

Wall Street’teki yükseliş ve Asya borsalarındaki toparlanmaya paralel Borsa İstanbul’un hafif yükselişle açılmasını bekliyoruz. Ancak

bankalardaki satışların devam etmesi yükselişin kalıcılığı konusunda şüpheci olmamıza neden oluyor.

Günün tek olumlu gelişmesi  Mavi’nin beklentilerden yüksek kar açıklaması ve 2018 hedefini yukarı çekmesi.
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Haberler & Makro Ekonomi
Hazine Eylül Borçlanma Programına Başladı 

Hazine ve Maliye Bakanlığı dün gerçekleştirdiği 2 yıllık gösterge tahvil ihracı ile Eylül borçlanma programına başladı. İhalede 1,7 milyar TL’si

piyasadan olmak üzere toplamda 3,3 milyar TL borçlanma gerçekleşti. Ayın kalanında planlanan 3 ihale ile birlikte Hazine Eylül’de toplamda

8,7 milyar TL borçlanmayı amaçlıyor. 

 

Öte yandan dün yapılan açıklama ile Hazine ve Maliye Bakanlığı yurtiçi ve yurtdışında yaşayan vatandaşlardan gelen talep üzerine yerli ve

yabancı bireysel yatırımcılara avro cinsi devlet tahvili ve kira sertifikası ihracı gerçekleştireceğini duyurdu. Söz konusu ihaleler 12 Eylül-12

Ekim arasında 5 hafta boyunca etaplar halinde talep toplama yöntemi ile gerçekleştirilecek.   

 

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

Kapanış 92,389 6,244 62.28 1003 195 24.34 7.70 6.4654 7.5034 23 bps 2018 7.10%

1 Gün Δ 0.8% 2.2% 0.1 bps -0.8% 1% -5 bps 1.5 bps 0.0% 0.4% 7.4 bps 2019 5.99%

1AylıkΔ -2.7% -61.8% 1.8 bps -6% -4% -22 bps -10 bps 19.5% 0.4% 177.4 bps 2020 5.25%

En İyi 5 (%) THYAO 6% BERA 3% EGEEN 3% SODA 3% PGSUS 3%

En Kötü 5 (%) MPARK -6% FLAP -5% GOZDE -3% TATGD -3% YATAS -3%

 Hacmi En Yüksek 5 (TRY mn) THYAO 1089 GARAN 559 ASELS 492 KRDMD 326 PETKM 249

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

DO & CO Aktiengesellschaft

Kapanış (TL) : 513.5 -  Hedef Fiyat (TL) : n.a - Piyasa Deg.(TL) : 5004 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.7 ↑
DOCO TI Equity- Öneri :GÖZDEN GEÇİRİLİYOR Get.Pot.%: n.a Analist: uonder@isyatirim.com.tr 

DO&CO British Airways ile anlaştı ve Iberia ile iyi niyet mektubu imzaladı- Olumlu

DO&CO British Airways ile Londra Heathrow Havaalanı’ndan kalkışlı uzun ve kısa mesafeli ucular için verilecek ikram hizmetleri ihalesini

kazandığını açıkladı. İhale Nisan 2020 den itibaren 10 yıl süreyle geçerli.

Şirket ayrıca Iberia ve Iberia Express in Madrid kalkışlı uçuşlarında ikram dağıtım ihalesi için ihaleye katıldığını ve iyi niyet mektubu

imzaladığını açıkladı. İşirliği Mayıs 2020 de başlayıp, 10 yıl süreli olacak.

Bim Birleşik Mağazalar A.Ş

Kapanış (TL) : 73.6 -  Hedef Fiyat (TL) : 73.77 - Piyasa Deg.(TL) : 22345 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 15.58 ↔
BIMAS TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 0.23 Analist: mkucukmeral@isyatirim.com.tr 

Bim hisse geri alım programının sonlandırıldığı açıkladı

Bim hisse geri alım programının dün itibari ile sonlandırıldığını, ilgili geri alım programı süresince yaklaşık 2.59 mn adet BIM hissesinin

174.6mn TL bedelle alındığını ve finansmanının iç kaynaklardan karşılandığını açıkladı. Geri alınan payların en düşük 63.45 TL, en yüksek

72.45 TL ve ortalama 67.48 TL birim fiyattan gerçekleştirildiği duyuruldu. 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.

Mavi Giyim Sanayi Tic.A.S

Kapanış (TL) : 26.68 -  Hedef Fiyat (TL) : 60.54 - Piyasa Deg.(TL) : 1325 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 2.58 ↑
MAVI TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 126.92 Analist: kdemirak@isyatirim.com.tr  

MAVI 2Ç18 Sonuçları: Güçlü büyüme, İyileşen faaliyet karlılığı ve yukarı yönlü revize edilen satış hedefi  

MAVI 2Ç18’de, yıllık bazda 63% büyümeye işaret eden bizim ve piyasa beklentisinin oldukça üzerinde 28m TL net kar açıkladı (Iş Yatırım:

17mn TL & Piyasa:23mn TL). Güçlü satış büyümesi ve brüt kar marjında görülen artış net kar büyümesini destekledi. Rakamlarımızda

görülen sapmanın ana nedenleri beklentilerimizin üzerinde gerçekleşen faaliyet karlılığı ve beklentilerimizin altında gerçekleşen kur farkı

zararı oldu.

Konsolide ciro, Türkiye perakende operasyonlarında ki %21 bire bir büyüme ve brüt satış alanında görülen yıllık %14 artışın katkısı ile yıllık

bazda 31% artış gösterdi. Türkiye perakende operasyonları 2Ç18’de yıllık bazda %29 büyüme kaydederken, uluslararası operasyonlarda

büyüme %27 olarak gerçekleşti. Ululara arsı operasyonlarda görülen büyüme çok büyük ölçüde TL’nin değer kaybında kaynaklandı.

2Ç18’de konsolide EBITDA ise bürüt kat marj artışının etkisi ile %32 büyüme ile 84mn TL ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. (Iş Yatırım:

68mn TL & Piyasa:71mn TL). FAVÖK marjı ise 1.8 puan artış ile %15,8’e yükseldi. Şirketin kira giderleri TL’nin döviz sepetine karşı değer

kaybına ve %14’lük brüt satış alanı büyümesine rağmen yıllık bazda sadece %27 artış gösterdi. Brüt kar marjıda benzer bir şekilde TL’de

görülen değer kaybına karşın yıllık bazda 2,3 puan artış ile %55’e yükseldi.

Güçlü operayonel performansa ek olarak, Mavi’nin nakit yaratımı güçlü kalmaya devam etti. Şirketin net borcu 2Ç18’de çeyreksel bazda %5

artış ile 114mn TL’ ye yükseldi. Güçlü nakit yaratımına rağmen net borç da görülen hafif artışının temel sebebi Mavi Kanada

operasyonlarında %25 pay alımı için ödenen 15mn TL ve Mayıs ayında gerçekleştirilen 25mn TL temettü ödemesi. 

Şirket 2018 yılı için büyüme hedefini %25' den %30'a yükseltilirken, %14 üzeri FAVÖK marjı hedefini korudu. Türkiye'de net mağaza açılışı

hedefi ise 25'den 20'ye revize edildi. Ek olarak şirket 1 Ağustos- 10 Eylül tarihleri arasında Türkiye Perakende operasyonlarının birebir

büyümesinin %26,3 olarak gerçekleştiğini açıkladı. (1H18 birebir büyüme: %21).

Özellikle 1Ağustos - 10 Eylül tarihleri arasında açıklanan büyüme şirketin ekonomide görülen öncü yavaşlama göstergelerine karşı dirençli

olduğunu gösteriyor. Ek olarak, şirketin FAVÖK marjı hedefini korumasından yılın ikinci yarısı için döviz bazlı kira kontratlarının olumlu

şartlarda müzakere edildiği ve ham madde alımlarının görece düşük fiyatlardan garanti edildiği sonucunu çıkarıyoruz. Yukarı yönlü revize

edilen satış hedefleri, beklenenin oldukça üzerinde gerçekleşen operasyonel performans ve hisse üzerinde son üç aydır devam eden satış

baskısı düşünüldüğünde, sonuçlara piyasa tepkisinin olumlu olmasını bekliyoruz.

Aksigorta                     

Kapanış (TL) : 3.01 -  Hedef Fiyat (TL) : n.a - Piyasa Deg.(TL) : 921 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.26 ↔
AKGRT TI Equity- Öneri :GÖZDEN GEÇİRİLİYOR Get.Pot.%: n.a Analist: bsengonul@isyatirim.com.tr 

Aksigorta Ağustos 2018 prim üretim rakamlarını açıkladı

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

Aksigorta Ağustos 2018 prim üretim rakamlarını açıkladı. Buna göre şirket Ağustos ayında TL 246mn brüt prim üretimi gerçekleştirdi. Bu 

rakam geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %16 büyümeye karşılık geliyor. Şirketin zorunlu trafik ve kasko segmentlerinde artan Pazar payına 

paralel prim üretimi 2018 yılında güçlü bir seyirle devam ediyor. Yıl başından bu yana prim üretimi TL 2.18 milyara ulaşarak yıllık bazda 

%41 büyüme kaydetti. Yıl başından bu yana trafik segmentinin katkısıyla prim üretimi güçlü gerçekleştiği için sonuçların hisse 

performansına etkisinin nötr olacağını düşünüyoruz.

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
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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

