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Piyasalarda Bugün
Piyasalar                                                                                                                                      13/02/2019

ABD 1 Mart tarihini erteleyebilir, arz kısıntısı beklentileri ile petrol fiyatlarında yükseliş ve THY hisselerinde artan volatilite     

                       

Dün BIST seans kapanışından sonra ABD tarafından ticaret görüşmelerinde anlaşmaya yakınlaşılması durumunda, gümrük vergilerinin

yürürlüğe gireceği 1 Mart tarihinin ertelenebileceği haberi piyasalarda risk iştahını destekledi. Dünkü yazımızda risk algısında iyileşme olması

durumunda dolarda gerileme olabileceğinden bahsetmiştik. Nitekim haber sonrasında dolar endeksinde dün bir gevşeme oldu. Suudi

Arabistan enerji bakanının petrol arzında kısıntıya gidebileceklerini açıklamasının ardından yükselişe geçen petrol fiyatları halen 63 dolar

seviyesine yakın seyrediyor. 

 

Dün BIST’deki gerilemenin yaklaşık 1/3’ü THY’deki sert %5’e yakın düşüşten kaynaklandı. Önceki gün  THY’de  %4’e yakın yükseliş

kaydedilmişti. Önceki gün MSCI GOÜ endeksinin %1.5 üzerinde getiri sağlayan Türkiye endeksi dünkü düşüşle göreceli getirinin yaklaşık

yarısını geri vermiş oldu. Önemli bir haber akışının bulunmadığı günde BIST ‘de yurtdışı piyasalardaki yükselişi takiben yukarı yönlü bir açılış

bekliyoruz. THY’de teknik göstergelerdeki bozulmaya karşın volatilitenin azalabileceğini, diğer hisselerdeki yükselişle, olası gerilemenin

endeks üzerindeki etkisinin azalacağını düşünüyoruz. Yükseliş için özellikle risk algısındaki iyileşmeden olumlu etkilenen bankacılık hisseleri

ve demir çelik sektörü hisselerinde pozisyon alınabilir.    
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BIST-100 Hacim Yabanci%  EM Türkiye Gösterge Eurobond-2043 US$/TRY EUR/TRY Sepet

Kapanış 103,762 9,026 65.92 1042 278 18.47 6.85 5.2733 5.9484 5.60045 2018 7.63%

1 Gün Δ -0.6% 11.9% 0.0 bps 0.6% 0% 3 bps -8.8 bps 0.2% -0.1% 0.3% 2019 7.25%

1AylıkΔ 11.4% 27.0% 0.7 bps 4% 15% 48 bps -39 bps -3% -0.1% 2.0% 2020 5.70%

En İyi 5 (%) ALBRK 7% INDES 4% ZOREN 3% IHLAS 3% YATAS 3%

En Kötü 5 (%) SOKM -6% THYAO -5% TOASO -4% BJKAS -4% ODAS -4%

 Hacmi En Yüksek 5 (TRY mn) THYAO 1397 GARAN 1097 VAKBN 497 ISCTR 438 TTKOM 370

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

Vakıfbank

Kapanış (TL) : 4.93 -  Hedef Fiyat (TL) : 5 - Piyasa Deg.(TL) : 12325 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 40.23 ↑
VAKBN TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 1.42 Analist: bsengonul@isyatirim.com.tr 

Vakifbank ipotek teminatlı menkul kıymet satışı gerçekleştirdi. 

Banka sekiz yıl vadeli ve TL cinsinde toplamda TL 1.16 milyarlık ITMK ihracını gerçekleştirdi. Bu iihraç bankanın son iki yıl içerisinde

gerçekleştirdiği TL cinsinden uzun vadeli gerçekleştirdiği ikinci işlem oluyor. Tahsisli olarak gerçekleştirilen işlemden elde edilen fonlar

muhtemelen perakende kredilerin fonlanmasında kullanılacak. Hafif olumlu.

Albaraka Türk

Kapanış (TL) : 2.12 -  Hedef Fiyat (TL) : 1.88 - Piyasa Deg.(TL) : 1908 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 2.91 ↔
ALBRK TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: -11.16 Analist: bsengonul@isyatirim.com.tr 

SPK Al Baraka hisselerinde bazı yatırımcıların satışını altı ay boyunca yasakladı.

Sermaye Piyasası Kurulu Al Baraka Türk bankası hisselerinde görülen spekülatif hareketlerin incelenmesi sonucunda bültende sicil

numaraların yayınlandığı bazı yatırımcıların elinde bulunan Al Baraka hisselerinin altı ay boyunca satışını yasakladı. Bu arada Al Baraka

yönetimi 2016 yılında hisse alım programı çerçevesinde piyasadan alınan yaklaşık 10 mn hisseden 816 binini dün piyasada sattığını

açıkladı. SPK’nın bu kararından sonra Al Baraka hisselerinin daha çok temel gerçeklerle hareket etmesi beklenebilir. Hisse için TL 1.88

hedef değerimizi koruyoruz.

Ford Otosan

Kapanış (TL) : 59.1 -  Hedef Fiyat (TL) : 70.76 - Piyasa Deg.(TL) : 20739 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 3.87 ↓
FROTO TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 19.73 Analist: esirinel@isyatirim.com.tr 

FROTO 4Ç18: Net kur farkı giderleri nedeniyle beklentilerin altında

Ford Otosan 4Ç18’de beklentilerin altında yıllık bazda %19 düşüşle 411 milyon TL net kar rakamı açıkladı. 4Ç18’de kaydedilen 80 milyon

TL vergi gelirine rağmen net kar rakamındaki düşüş toplamda 307 milyon TL (diğer gelir/gider+finansman geliri/gideri) tutarındaki net kur

farkı giderinden kaynaklanmaktdır. Şirketin net satış gelirleri bizim 9.9 milyar TL beklentimizle uyumlu ancak piyasa tahmini olan 9.5 milyon

TL’nin biraz üzerinde yıllık bazda %22 artış gösterdi. Şirketin ihracat gelirleri 4Ç18’de %6 hacim artışı ve kurun olumlu etkisi ile %57 artış

göstererek toplam ciroda payını 4Ç17’deki %66’dan 4Ç18’de %85’e taşııdı. Yurtiçi satış cirosu ise 4Ç18’de satış hacmindeki %68 daralma

nedeniyle yıllık bazda %45 geriledi. Ford Otosan 4Ç18’de bizim beklentimiz olan 815 milyon TL ile uyumlu ancak piyasa beklentis olan 765

milyon TL’nin %7 üzerinde yıllık bazda %38 artışla %818 milyon TL FAVÖK rakamı açıkladı. FAVÖK marjı ise 4Ç18’de sıkı faaliyet gider

kontrolu neticesinde yıllık bazda 0.9 yüzde puan artış ile %8.1’e ulaştı. Çeyrek bazda FAVÖK marjında yüzde 0.4 puan düşüş gerçekleşti.

Beklentiler Ford Otosan 2019’de ağır ticari araç dahil toplam yurtiçi otomotiv pazarının 2018’deki 635 bin seviyesine kıyasla %32 - %40

daralma ile 380 bin -430 bin adet aralığında gerçekleşmesini bekliyor. Şirket 2019’de kendi yurtiçi satış hacmini 2018’deki 66 bin adetin

%24 -%39 altında 40 bin -50 bin aralığında öngörüyor. İhracat hacmi ise 2018 seviyesine benzer 320 bin -330 bin aralığında hedefleniyor.

2019 yılı nda hedeflenen toplam üretim hacmi 350 bin – 360 bin adet %78 -%80 KKO’na işaret ediyor. Şirket 2019’de 160– 180 milyon Euro

yatırım harcaması bütçeliyor. 

Yorum Ford Otosan’ın beklentinin altında gerçekleşen 4Ç18 net kar rakamına piyasanın olumsuz tepki vermesini bekliyoruz. Hisse dün

endeksin %3 üzerinde getiri sağlarken, son bir haftada ise endeksin %1 üzerinde sağladı.

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

13/02/2019

Yurtiçi Ajanda
TUPRS 4Ç18 mali tablo açıklaması (İŞY net kar tahmini: 

1902 mn TL, Piyasa beklentisi: 1535mn TL)

AYGAZ 4Ç18 mali tablo açıklaması (İŞY net kar tahmini: 

151 milyon TL, Piyasa beklentisi: 128 milyon TL)

VAKBN 4Ç18 mali tablo açıklaması (İŞY net kar tahmini: 

980 mn TL, Piyasa beklentisi: 1012 mn TL)

TAVHL 4Ç18 mali tablo açıklaması (İŞY net kar tahmini: 

163mn TL, Piyasa beklentisi: 198mn TL)

Yurtdışı Ajanda Tahm. Önc.

JPN:Üretici Fiyatları Endeksi (Yıllık) % Saat:02:50 -- 0.015

JPN:Üretici Fiyatları Endeksi (Aylık) % Saat:02:50 -- -0.006

İNG:TÜFE (Aylık) % Saat:12:30 -- 0.002

İNG:TÜFE (Yıllık) % Saat:12:30 -- 0.021

İNG:TÜFE Çekirdek (Yıllık) % Saat:12:30 -- 0.019

İNG:Perakende Fiyat Endeksi   Saat:12:30 -- 285.6

İNG:Perakende Fiyat Endeksi (Aylık) % Saat:12:30 -- 0.004

İNG:Perakende Fiyat Endeksi (Yıllık) % Saat:12:30 -- 0.027

İNG:Mortgage Faiz Ödemleri Hariç Perakende Fiyat 

Endeksi  % Saat:12:30 -- 0.027

İNG:ÜFE (Girdi) (Dönemsellikten arındırılmamış)(Aylık) % 

Saat:12:30 -- -0.01

İNG:ÜFE (Girdi) (Dönemsellikten arındırılmamış)(Yıllık) % 

Saat:12:30 -- 0.037

İNG:ÜFE (Çıktı) (Dönemsellikten arındırılmamış)(Aylık) % 

Saat:12:30 -- -0.003

İNG:Çekirdek ÜFE (Çıktı) (Dönemsellikten 

arındırılmamış)(Aylık) % Saat:12:30 -- 0.002

İNG:Konut Fiyatları Endeksi (Yıllık) % Saat:12:30 -- 0.028

AVR:Endüstriyel Üretim (Dönemsellikten arındırılmış) (Aylık) 

% Saat:13:00 -- -0.017

AVR:Sanayi Üretimi WDA   (Yıllık) % Saat:13:00 -- -0.033

ABD:MBA Mortgage Başvuruları    Saat:15:00 -- --

ABD:TÜFE (Yıllık) % Saat:16:30 -- 0.019

ABD:Çekirdek TÜFE    (Yıllık) % Saat:16:30 -- 0.022

ABD:Çekirdek CPI Index SA   Saat:16:30 -- 260.027

ABD:CPI (Mevsimsellikten Arındırılmamış)   Saat:16:30 -- 251.233

ABD:Aylık Bütçe Durumu   Saat:22:00 -$10,5b

-

$204,9b

x
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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


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, İŞ Yatırım Hisse senedi tavsiye metodolojisi: 

Artış Potansiyeli > %25 : AL , %10 < Artış Potansiyeli < %25 :TUT, Artış Potansiyeli < %10 : SAT , Her sınır değeri için analist +/- %5

kanaat kullanabilmektedir. 

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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