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Piyasalarda Bugün
Piyasalar                                                                                                                                      22/02/2019
Büyüme endişeleri tırmanıyor.…

Dünya borsaları beklentilerden zayıf gelen PMI verileri sonrasında yavaşlama endişeleri ile geriledi. ABD, Avrupa ve Japonya ekonomilerinin

eşanlı olarak yavaşlaması küresel büyüme beklentilerini aşağı çekerek hisse fiyatlarını baskıladı.

ABD - Çin görüşmelerinde Çin’in 30 milyar dolarlık ABD tarım ürünü almayı teklif etmesi piyasalardaki satış baskısını tersine çevirmekte yeterli

olmadı. Teknoloji transferi, fikri mülkiyet, kur politikası gibi alanlarda uzlaşı sağlanamaması piyasaların iyi haberlere olumlu tepki vermesini

engelliyor.

Türkiye hisseleri Avrupa borsalarındaki satışlara rağmen banka hisselerindeki (%1,5) yükselişle günü yukarıda (%0,5) kapatmayı başardı.

Ancak kapanışa doğru gelen kar satışları bugün için iyi bir görünüm vermiyor.

ABD ve Asya borsalarındaki satışlara paralel Borsa İstanbul’un %0,3 civarında gerileyerek açılmasını bekliyoruz. Beklentinin üzerinde temettü

açıklayan Tüpraş (%10,5) ve Aygaz (%12,1) hisselerinde endekse göre daha güçlü seyir bekliyoruz. 

Bugün mali tablo açıklayan Akçansa beklentilerden zayıf, Tekfen ve Vestel Elektronik daha güçlü performans gösterdi. Akçansa’nın zayıf

rakamları büyük ölçüde fiyatlandığı için tepkinin sınırlı olmasını bekliyoruz. Tekfen hisselerinde endekse göre bir ayrışma yok pozitif tepki

olabilir ancak hisseyi ucuz bulmuyoruz.

Beklentilerin çok üzerinde kar açıklayan Vestel Elektronik hisselerinde endekse göre daha güçlü bir seyir bekliyoruz. Son bir ayda endeksi

%10 yenmesine rağmen hisse 2,8 FD/FAVÖK ve 6,1 F/K 2018 çarpanları ile cazip çarpanlardan işlem görüyor.
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Haberler & Makro Ekonomi
TCMB Haftalık Menkul Kıymet, Resmi Rezerv ve Yurtiçi Yerleşik Döviz Mevduat İstatistikleri (8-15 Şubat)

Şubat ayının ikinci haftasında hane halkı ve şirketlerin döviz mevduatı (altın hariç ve Euro/Dolar paritesindeki değişimden arındırılmış) önceki

haftaya kıyasla sırasıyla 0,4 ve 0,6 milyar dolar arttı. TL’deki değer kazancına bağlı olarak son 23 haftada hane halkı döviz mevduatları

aralıksız yükselişle 14,4 milyar dolar arttı. Böylece halkı döviz mevduatları 96,5 milyar dolara ulaşırken, şirketlerin döviz mevduatı 68,8 milyar

dolara geldi. 

 

Aynı haftada hisse senedi ve tahvil piyasasından sırasıyla 64 milyon dolarlık ve 83 milyon dolarlık yabancı çıkışı oldu. Son iki haftadaki çıkış

ardından yılbaşından bu yana hisse senedindeki giriş 1,1 miyar dolara gerilerken tahvil cephesinden çıkış 0,6 milyar dolara ulaştı. 

 

Son olarak 15 Şubat itibariyle Merkez Bankası brüt rezervi haftalık bazda 0,3 milyar dolar azalırken (78,1 milyar dolar) altın rezervleri

değişmedi (20,4 milyar dolar). Aynı dönemde hesaplamalarımıza göre Merkez Bankası net rezervlerindeki haftalık bazda 0,2 milyar dolarlık

erime oldu (27,7 milyar dolar). 

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

Kapanış 102,494 6,854 65.48 1051 270 18.71 6.95 5.3236 6.0371 5.68075 2018 7.94%

1 Gün Δ 0.5% -4.9% -0.1 bps 0.2% 0% 7 bps 3.9 bps 0.3% 0.3% 0.0% 2019 7.29%

1AylıkΔ 0.7% -29.1% -0.5 bps 3% -1% 68 bps 19 bps 1% 0.3% -0.5% 2020 5.62%

En İyi 5 (%) IHLAS 9% INDES 7% TMSN 4% KORDS 4% ALARK 4%

En Kötü 5 (%) TCELL -7% TTKOM -4% ENJSA -2% ARCLK -2% GOLTS -2%

 Hacmi En Yüksek 5 (TRY mn) THYAO 866 GARAN 622 ASELS 403 KRDMD 353 TTKOM 268

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) : 466.3 -  Hedef Fiyat (TL) : 736.55 - Piyasa Deg.(TL) : 4544 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.35 ↔
DOCO TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 57.96 Analist: uonder@isyatirim.com.tr 

DOCO 3Ç18/19 Mali Sonuçları  - Olumsuz ama beklentiler dahilinde

DO&CO 3Ç18/19’da 36,57milyon TL net kar açıklayarak önceki yılın aynı dönemine 43 milyon TL net kara göre %15 ’lik azalış kaydetti. Net

kar rakamı bizim 3Ç18/19 için beklentimiz olan 6 milyon EUR net kar ile uyumlu. Ancak kıyaslama yapmak için konsensüs tahmini

bulunmuyor.

 

Şirketin gelirleri yıllık bazda bir önceki yılki aynı döneme göre %2 oranında hafif azalarak 1,32 milyar TL tutarında gerçekleşti. Avusturya

Demiryolları İşletmeleri ile Mart 2018 itibariyle ikram hizmetleri anlaşmasının sonlandırılması ve TL'deki değer kaybının olumsuz etkisi

nedeniyle, sonuçlar beklentilerimize paralel 2018/2019 mali yılının 3. çeyreğinde bir daralmaya işaret ediyor. Bu doğrultuda Restoranlar,

Yolcu Salonları & Otel segmentinin gelirleri 2018/2019 mali yılın ilk 9 ayında %27,6 oranında düşüş kaydederek 553 milyon TL olarak

gerçekleşti. Ancak mali yılın ilk 9 ayında Türkiye'de, Türk Hava Yolları'nın özellikle yolcu sayısındaki artışa paralel, şirket Türk Lirası

cinsinden %33,7'lik bir ciro artışı gözlendi. Fakat Türk Lirası’nın Avro karşısında değer kaybetmesi DO & CO’nun konsolide gelir tablosuna

%7,2'lik bir azalış olarak yansıdı.

 

Konsolide FAVÖK rakamı 3Ç18/19’de, geçen yıl aynı dönemde kaydedilen milyon 128,9 milyon TL’nin altında, 116,5 milyon TL tutarında

gerçekleşti. Konsolide FAVÖK marjı geçen yıla göre kötüleşme göstererek 3Ç18/19’da %8,8 oranında gerçekleşti ( 3Ç17/18: %9,6,

2Ç18/19: %10,7). 

 

Koç Holding

Kapanış (TL) : 17.62 -  Hedef Fiyat (TL) : 19 - Piyasa Deg.(TL) : 44683 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 10.03 ↔
KCHOL TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 7.83 Analist: mkucukmeral@isyatirim.com.tr 

Koç Holding brüt 1 milyar TL temettü dağıtma kararı aldı 

Koç Holding Yönetim Kurulu 1 milyar TL (0.398TL/hisse) nakit brüt temettü dağıtma kararı aldı. Bizim beklentimiz 1.1 milyar TL temettü

dağıtası yönündeydi. Temettü dağıtma oranı %18’e, temettü verimi %2.26’ya karşılık geliyor. Temettü ödeme tarihi 3 Nisan olarak

belirlendi.

Vestel                        

Kapanış (TL) : 6.76 -  Hedef Fiyat (TL) : n.a - Piyasa Deg.(TL) : 2268 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 8.46 ↑
VESTL TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a Analist: esirinel@isyatirim.com.tr 

Güçlü 4Ç18 sonuçları 

VESTL 4Ç17’de açıkladığı 20 milyon TL net zarar rakamına kıyasla 4Ç18’de güçlü faaliyet karı ve TL’deki değerlenme nedeniyle 315

milyon TL net kar rakamı açıkladı. Şirketin gelirleri 4Ç18’de yıllık bazda %39 artışla 5.4 milyar TL’ye yükseldi. FAVÖK rakamı ise yıllık

bazda iki katından fazla artış göstererek 4Ç18’de 602 milyon TL’ye yükseldi. FAVÖK marjı ise 4Ç17’deki %7.3’den düşen hammade fiyatları

ve panel fiyatları ile faaliyet giderlerindeki sıkı kontrol neticesinde 4Ç18’de %11.2’e yükseldi. FAVÖK marjı çeyrek bazda ise TL’deki değer

artışı nedeniyle 11.2 yüzde puan düşüş gösterdi. Net borç / FAVÖK rasyosu ise 2017 sonundan 2.9x’den 2018 sonu 1.8x’e geriledi. Güçlü

4Ç18 sonuçlarına olumlu piyasa tepkisinin olmaısnı bekliyoruz.

Akçansa                       

Kapanış (TL) : 7.59 -  Hedef Fiyat (TL) : 8.35 - Piyasa Deg.(TL) : 1453 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.36 ↓
AKCNS TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 10.01 Analist: eakalan@isyatirim.com.tr 

AKCNS 4Ç18 Sonuçları: Beklentilerin altında

Akçansa yılın son çeyreğinde hem bizim beklentimiz 13 mn TL  hem de piyasa beklentisi 24 mn TL'nin altında, 8 mn TL net kar açıkladı. 

Yüksek finansman giderleri beraberinde cansız iç talep ve artan üretim maliyetleriyle zayıflayan operasyonel karlılık net kardaki düşüşte 

etkili oldu. Ayni zamanda, beklentilerin üzerinde gelen finansman geliri tahminlerimizdeki sapmaya yol açtı.

Bizim 388mn TL ciro beklentimize paralel fakat konsensüs beklentisi 425 mn TL'den düşük, şirketin toplam net satışları 4Ç18'de  397 mn 

TL olarak gerçekleşti. Yıllık bazda %7.3 düşüş gösterdi. İç satışlar yıllık bazda %24 daralırken, ihracat gelirleri şirketin kapasitesini hızlıca 

ihracat pazarlarına yönlendirme yeteneği ve zayıf TL'den yararlanarak %148 oranında artış gösterdi.

Favök rakamı, beklentilerden düşük ( ISY: 46mn TL; Piyasa: 66 mn TL), 44 mn TL olarak gerçekleşti. Açıklanan rakam yıllık bazda %53 

düşüşe işaret ediyor. Favök marji ise artan girdi maliyetleri nedeniyle %11.1'e geriledi ( 4Ç17: %22.1).

Şirketin 2018 yılsonu itibariyle 290 mn TL net borç pozisyonu bulunmakta (3Q18: 304 mn TL). 

Yorum: Beklentilerin atında kalan net kar ve operasyonel rakamlara rağmen piyasa tepkisinin sınırlı olumsuz olmasını bekliyoruz. Hisse 

yılbaşından bu yana BIST100 endeksinin %8.5 altında performans göstermiş. Şirket bugün sonuçları değerlendirmek için telekonferans 

düzenleyecek. Hisse için TUT tavsiyemizi sürdürüyoruz.

Tekfen Holding

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

Kapanış (TL) : 23.74 -  Hedef Fiyat (TL) : 24.06 - Piyasa Deg.(TL) : 8784 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 5.42 ↑
TKFEN TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 1.33 Analist: eakalan@isyatirim.com.tr 

TKFEN 4Ç18 Sonuçları: Güçlü sonuçlar ve kuvvetli 2019 beklentileri

Tekfen Holding yılın son çeyreğinde 435mn TL net kar açıkladı. Güçlü operasyonel performans ve kur farkı karları nedeniyle 4Ç18 net kar 

rakamı geçen senin aynı döneminde yazılan 255 mn TL net karın oldukça üzerinde gerçekleşti. Aynı zamanda, açıklanan kar rakamı piyasa 

beklentisi 354 mn TL ve bizim beklentimiz 343 mn TL’yi büyük oranda aştı.

2019 hedefleri: Şirket 2019 için güçlü beklentiler paylaştı. Taahüt ve tarımsa sanayi kolları için yıllık bazda sırasıyla %40 ve %10 FAVÖK 

büyümesi öngörülüyor. Şirketin FAVÖK marjı beklentileri taahüt tarafı için %11.5 (2018: %10.7), tarımsal-sanayi tarafı için ise %15.8 (2018: 

%19.9). Son olarak şirket 2019 için 1.54 milyar TL net kar öngörüyor. Bu da yıllık bazda %10 artışa işaret ediyor.

Tekfen 2019 yılında 421.5 milyon TL brüt temettü ödemesi açıkladı (hisse başına brüt 1,14 TL). Temttü şirket genel kurulunda 27 Mart’ta 

onaya sunulup, 2 Nisan’da dağıtılacak. Temettü verimi %4,8’e tekabül ediyor.

Yorum: Güçlü 4Ç18 sonuçlarının, 2019 beklentilerinin ve temettü açıklamasının piyasa tarafından olumlu karşılanacağını düşünüyoruz. 

Şirket bugün saat 16:30’da telekonferans düzenleyecek.

Aygaz                         

Kapanış (TL) : 10.55 -  Hedef Fiyat (TL) : 15.64 - Piyasa Deg.(TL) : 3165 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.34 ↑
AYGAZ TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 48.26 Analist: akumbaraci@isyatirim.com.tr 

Aygaz Genel Kurul'da 386 milyon TL brüt temettü teklifinde bulunacak    

Aygaz Genel Kurul’unda 386 milyon TL (hisse başına brüt 1.28 TL) brüt temettü ödemesi teklifinde bulunacak. Temettünün başlangıç tarihi 

1 Nisan olarak teklif edilecek. Açıklanan tutar için temettü verimi dün akşamki hisse kapanış fiyatı üzerinden %12 temettü verimine denk 

geliyor. Bizim beklentimiz hisse başına brüt 1.23 TL idi.

Tüpraş                        

Kapanış (TL) : 144.4 -  Hedef Fiyat (TL) : 157.18 - Piyasa Deg.(TL) : 36161 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 24.53 ↑
TUPRS TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 8.85 Analist: akumbaraci@isyatirim.com.tr 

Tüpraş Genel Kurul'da 3.79 milyar TL brüt temettü teklifinde bulunacak    

Tüpraş Genel Kurul’unda 3.79 milyar TL (hisse başına brüt 15.15 TL) brüt temettü ödemesi teklifinde bulunacak. Temettünün başlangıç 

tarihi 1 Nisan olarak teklif edilecek. Açıklanan tutar için temettü verimi dün akşamki hisse kapanış fiyatı üzerinden %10 temettü verimine 

denk geliyor. Bizim beklentimiz hisse başına brüt 13.52 TL idi.

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

22/02/2019

Yurtiçi Ajanda
Şubat Reel Sektör Güven Endeksi - Saat:14:30 

Yurtdışı Ajanda Tahm. Önc.

ALM:IFO-Durum Değerlendirmesi   Saat:12:00 -- 104.3

AVR:TÜFE Çekirdek (Yıllık)   Saat:13:00 -- --

AVR:TÜFE (Aylık) % Saat:13:00 -- 0

AVR:TÜFE (Yıllık) % Saat:13:00 -- 0.016

BRZ:FGV Tüketici Güven Endeksi   Saat:14:00 -- 96.6

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

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, 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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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

