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Piyasalarda Bugün
Piyasalar                                                                                                                                      26/02/2019
Yükseliş sonrası kar satışları…

Başkan Trump’ın ABD – Çin görüşmelerine yönelik çelişkili mesajları sonrasında dünya piyasalarında satıcılı bir seyir hakim. ABD vadelileri ve

Asya borsalarında kar satışlarına rağmen Çin borsası tutunmaya devam ediyor.

ABD vadelileri ve Türk lirasındaki değer kaybına paralel Borsa İstanbul’da hafif satıcılı bir açılış öngörüyoruz. Kısa vadede yaşanabilecek kar

satışlarına rağmen borsayla ilgili olumlu görüşümüzü koruyoruz.

Aracı kurum bazında işlem dağılımı ve işlem hacmindeki yükseliş teknik olarak sağlıklı bir piyasaya işaret ediyor. Gelişmekte olan piyasalara

para girişinin devam ettiği küresel konjonktürde Borsa İstanbul’daki yükselişin devam etmesini ve endeksin önümüzdeki günlerde 106.500

seviyesindeki direncini test etmesini bekliyoruz.

Beklentilerden güçlü sonuçlar açıklayan Selçuk Ecza ve yüksek temettü açıklayan Erdemir ile İsdemir hisselerinin endekse göre daha iyi

performans göstermesini bekliyoruz. 
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Haberler & Makro Ekonomi
Hükümet Yeni İstihdam Seferberliği Başlattı

Dün başlatılan istihdam seferberlik kampanyasında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 2019 yılında 2,5 milyon yeni istihdamı hayata

geçireceklerini söyledi. Ayrıca Bakan Albayrak KOBİ’lere yönelik yeni bir kredi paketini bu hafta açıklayacaklarını belirtti. Geçtiğimiz hafta

Cuma günü Mecliste kabul edilen kanunla 1 Şubat-30 Nisan arasında alınan işçilerin 3 ay süresince tüm prim, vergi ve ücret desteğinin

hükümet tarafından karşılanacağını hatırlatan Albayrak, ikinci çeyrekten sonra yapısal reformlarla ilgili adımların da atılacağını sözlerini

ekledi.     

Cengiz ve Kalyon, Kolin'in İGA'daki hisslerini devralmak için Rekabet Kurulu'nuan başvurdu

Dünya gazetesini kaynak olarak gösteren merger market haberine göre, Cengiz ve Kalyon, İstanbul 3. Havalimanı’nın işletmesini yürütecek

olan İGA’da %20 paya sahip olan Kolin İnşaat’ın hissesini devralmak için Rekabet Kurulu’na başvurdu. Ocak ayında Kolin İnşaat’ın İGA’daki

payını devredeceği açıklandığını hatırlatmak isteriz. 

 

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

Kapanış 104,330 9,359 65.24 1068 275 18.79 6.93 5.3154 6.0353 5.66665 2018 8.08%

1 Gün Δ 1.1% 22.4% 0.0 bps 0.8% 2% -3 bps -5.7 bps -0.2% -0.1% 0.2% 2019 7.42%

1AylıkΔ 3.0% 13.3% -0.8 bps 4% 3% 60 bps -5 bps 1% -0.1% 0.2% 2020 5.73%

En İyi 5 (%) IHLAS 18% VESTL 11% TOASO 8% NETAS 7% ZOREN 5%

En Kötü 5 (%) CCOLA -3% KOZAL -2% ASELS -2% GSRAY -2% GLYHO -2%

 Hacmi En Yüksek 5 (TRY mn) THYAO 1084 GARAN 833 VESTL 637 KRDMD 524 ASELS 491

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

Ereğli Demir Çelik            

Kapanış (TL) : 9.09 -  Hedef Fiyat (TL) : 11.18 - Piyasa Deg.(TL) : 31815 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 36.26 ↑
EREGL TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 23 Analist: akumbaraci@isyatirim.com.tr 

Ereğli Genel Kurul'da 4.83 milyar TL brüt temettü teklifinde bulunacak    

Ereğli Genel Kurul’unda 4.83 milyar TL (hisse başına brüt 1.38 TL) brüt temettü ödemesi teklifinde bulunacak. Açıklanan tutar için temettü

verimi dün akşamki hisse kapanış fiyatı üzerinden %15 temettü verimine denk geliyor. Bizim beklentimiz hisse başına brüt 1.24 TL idi.

İskenderun Demir Çelik

Kapanış (TL) : 7.06 -  Hedef Fiyat (TL) : n.a - Piyasa Deg.(TL) : 20474 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.54 ↑
ISDMR TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a Analist:    

İsdemir Genel Kurul'da 3.5 milyar TL brüt temettü teklifinde bulunacak    

İsdemir Genel Kurul’unda 3.5 milyar TL (hisse başına brüt 1.21 TL) brüt temettü ödemesi teklifinde bulunacak. Açıklanan tutar için temettü

verimi dün akşamki hisse kapanış fiyatı üzerinden %17 temettü verimine denk geliyor.

Turkcell

Kapanış (TL) : 14.26 -  Hedef Fiyat (TL) : 18.89 - Piyasa Deg.(TL) : 31372 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 19.41 ↔
TCELL TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 32.48 Analist: akumbaraci@isyatirim.com.tr 

Turkcell uzun vadeli kredi sözleşmesi imzaladı 

Turkcell Ericsson AB ve Ericsson Telekomünikasyon A.Ş.'den tedarik etmekte olduğu ürün ve servislerin finansmanı amacıyla, J.P.Morgan

Chase Bank N.A., London Branch ve AB Svensk Exportkredit ile, İsveç İhracat Kredi Kuruluşu (EKN) sigortası kapsamında, 2021 Nisan

ayına kadar kullanılmak üzere her biri 10 yıl vadeli 3 eşit dilimden oluşan toplam 150 milyon ABD doları tutarlı kredi sözleşmesi imzalanmış

olup, yıllık toplam maliyet ilk dilim için LIBOR+%2,10; ikinci ve üçüncü dilimler için sabit %5,35 olacaktır.

Çimsa                         

Kapanış (TL) : 7.76 -  Hedef Fiyat (TL) : 9.26 - Piyasa Deg.(TL) : 1048 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.51 ↓
CIMSA TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 19.32 Analist: eakalan@isyatirim.com.tr 

Çimsa 2019’da temettü dağıtmayacağını açıkladı. 

Çimsa 2019’da temettü dağıtmayacağını açıkladı. Şirket 155 milyon TL tutarındaki net dağıtabilir dönem karını şirketin mali yapısını 

güçlendirmek için kullanacak. Piyasa bu habere hafif olumsuz tepki verebilir.

Selçuk Ecza Deposu

Kapanış (TL) : 3.56 -  Hedef Fiyat (TL) : 4.5 - Piyasa Deg.(TL) : 2211 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.37 ↑
SELEC TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 26.43 Analist: kdemirak@isyatirim.com.tr 

SELEC 4Ç18: Güçlü operasyonel sonuçlar ve artan nakit yaratımı     

Selcuk Ecza, beklentilerin oldukça üzerinde yıllık bazda %73 artışa tekabül eden 99mn TL net kar açıkladı (Is Yat: 73mn TL, piyasa: 68mn 

TL).  Net kar tarafında görülen sapmanın en önemli nedeni, şirketin brüt kar marjının aralık ayında referans fiyatlara yapılan güncelleme 

nedeni ile beklentilerimizin üzerinde gerçekleşmesi ve güçlü nakit yaratımına bağlı olarak net finansal giderlerin beklentimizin altında 

kalması oldu. Şirketin gelirleri yıllık bazda %26 artarak, beklentilere paralel olarak 3,575mlr TL’ye yükseldi. İlaç fiyatlarına uygulanan 

artışlar, ilaç sektörünün hem kutu hem de gelir olarak büyümesi ve şirketin yüksek pazar payı satış gelirlerini olumlu etkiledi . 4Ç18 FAVÖK, 

piyasa ve bizim beklentimizin oldukça üzerinde, %75 artışla 102mn TL yükseldi (Is Yat: 76mn TL, Piyasa: 72mn TL). FAVÖK marjı yıllık 

bazda 0,8 puan artışla %2,9’a yükseldi. Şirketin 4Ç18’de, özellikle azalan ticari alacak günleri nedeni ile iyileşen işletme sermaye yapısı 

nedeni ile nakit yaratımı da yıllık olarak iyileşme gösterdi. Hissenin sonuçlara pozitif tepki vermesini bekliyoruz. Selçuk Ecza hali hazırda en 

çok önerilenler listemizde bulunmakta.

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

26/02/2019

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

715 mn TL, Piyasa beklentisi: 681 mn TL)

Yurtdışı Ajanda Tahm. Önc.

FRN:Tüketici Güveni   Saat:10:45 -- 91

BRZ:Toplam Geri Ödenmemiş Krediler   Saat:16:30 -- 3260b

ABD:Yeni Konut Satışları   Saat:18:00 -- --

ABD:Yeni Konut Satışları  MoM   Saat:18:00 -- --

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

