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Piyasalarda Bugün
Piyasalar                                                                                                                                      03/05/2019

FED rüzgarı zayıflıyor…

 

Çarşamba günkü toplantının ardından FED başkanının yaptığı konuşmada faizlerde yakın zamanda yukarı veya aşağı yönlü bir hareket için

koşulların oluşmadığı yönünde açıklaması piyasalar tarafından yeterince güvercin bulunmadı. Açıklamanın ardından dolar endeksi  tekrar 97.5

seviyesine yükseldi. Bu seviyenin aşılması durumunda bir sonraki direnç seviyesi 97.75 civarında. Öte yandan İstanbul seçimleri ile ilgili

devam eden belirsizlik TL varlıkları baskılamaya devam ediyor. Dün MSCI Türkiye endeksi %1.6’lık değer kaybı ile GOÜ endeksinin %1.5

altında kaldı. BIST Banka endeksindeki satışlar endeksi tekrar 118K desteğine yaklaştırdı. BIST Banka endeksinin bu seviyelerden

gelebilecek tepki alımları ile bugün 118K seviyesinin üzerinde kalabileceğini düşünüyoruz. Seçimler ile ilgili YSK kararı haftaya kalmış

görülüyor. Saat 10:00 da açıklanacak Nisan ayı enflasyon verileri (TÜFE için İş Yatırım ve Piyasa tahmini : %2.4), ve piyasalar kapandıktan

sonra açıklanacak FITCH’in Türkiye değerlendirmesi, yurtdışında ise öğleden sonra açıklanacak ABD istihdam rakamları günün önemli veri

akışları. FITCH’ in Türkiye için yabancı para uzun vadeli notu halihazırda yatırım yapılabilir seviyenin 3 kademe altında. Görünüm ise negatif.

 Dün akşam beklentilerin üzerinde 1Ç net kar rakamı açıklayan Yapı Kredi Bankası hisselerine olumlu piyasa tepkisi görebiliriz. Coca Cola

İçecek’in sonuçlarında ise büyük bir sürpriz yok. Bugün ise Otokar’ın 1Ç finansalları açıklanacak. BIST’de yatay hafif aşağı yönlü bir açılış

görebiliriz. TL dolara karşı sabahki işlemlerde hafif değer kaybı ile 5.97 seviyesinde işlem görüyor. 
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Haberler & Makro Ekonomi
PMI’da gerileme 

Nisan ayında imalat PMI önceki aya kıyasla 0,4 puan gerileyerek 46,8’e geldi. PM son 13 aydır sektör geneli düzelmeye işaret eden 50 eşik

seviyesinin altında seyrediyor ve faaliyet koşullarındaki yavaşlamanın devam ettiğini gösteriyor. PMI bültenine göre yeni siparişlerdeki

yetersizlik nedeniyle üretimde düşüş görüldü. Ayrıca zorlu koşulların devam etmesi hem toplam yeni işlerde hem de ihracat siparişlerinde

yavaşlamaya yol açtı. TL’deki değer kaybı nedeniyle girdi maliyetlerinde 2018 Ekim ayından bu yana en sert artış görüldü ve buna bağlı olarak

nihai ürün fiyatları enflasyonu son 6 ayın en yüksek hızına ulaştı. Verideki tek olumlu gelişme ise üretimdeki yavaşlamaya rağmen istihdam

düzeyinin aynı kalması oldu.

Özetle PMI endeksi iki aylı toparlana ardından tekrar düşüşe geçti. PMI’daki gerilemede talep eksikliğinin siparişlere yansıması ve TL’deki

değer kaybının yarattığı enflasyonist baskı etkili oldu. Nisan ayına dair açıklanan güven endeksleri iktisadi faaliyette toparlanmaya işaret

ediyordu. Ancak PMI farklı bir resim çiziyor ve finansal piyasalardaki dalgalanmanın negatif etkisini yansıtıyor. Sanayi üretim verisi resmi daha

net görmemizi sağlayacak. Yılın ilk yarısında ekonomide daralmanın devam edeceğine dair görüşümüzde değişiklik yok. 

 

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

Kapanış 94,179 5,950 63.82 1079 217 23.20 7.10 5.9679 6.6864 6.3213 2019 6.51%

1 Gün Δ -1.3% -13.5% 0.0 bps -0.1% -2% 32 bps 2.6 bps 0.0% 0.0% 0.0% 2020 5.27%

1AylıkΔ 0.1% -34.6% 0.0 bps 1% -8% 151 bps 8 bps 6% 0.0% -0.6% 2021 4.28%

En İyi 5 (%) FENER 7% VERUS 6% TOASO 4% IEYHO 3% POLHO 3%

En Kötü 5 (%) BJKAS -12% IHLAS -10% GSRAY -6% GOODY -5% DGKLB -5%

 Hacmi En Yüksek 5 (TRY mn) THYAO 706 GARAN 665 GSRAY 509 AKBNK 222 HALKB 199

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

Lokman Hekim Engurusag

Kapanış (TL) : 4.19 -  Hedef Fiyat (TL) : 7.1 - Piyasa Deg.(TL) : 101 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.42 ↑
LKMNH TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 69.38 Analist: uonder@isyatirim.com.tr  

Lokman Hekim dün analist toplantısı düzenledi ve 2019 öngörülerini paylaştı

- 2019 öngörüleri: Grup hasılatın 325-345 milyon TL aralığında olmasını, FAVÖK’ün de 41-45 milyon TL arasında olmasını öngörüyor. Orta

vadede FAVÖK marjı hedefi: %15. 2019 yılı toplam hasta sayısında %5-6’lık bir artış öngörülüyor. 2019 için toplam yatırım harcamalarının

28-30 milyon TL tutarında olması hedefleniyor.

- Lokman Hekim hali hazırdaki borçlanma oranlarının yüksek olması sebebiyle, 2019 yılında borçluluğu azaltmayı temel hedeflerinden biri

olarak görüyor. 2018 yıl sonundaki 2,6x Net borç/FAVÖK oranının düşürülmesini öngörülüyor. Grubun bilançosunda iki hastane binasının

mülkü bulunuyor (Etlik ve Sincan). Grubun borçluluğunu azaltmak için bu binaların satılıp yeniden kiralanması opsiyonlar arasında

değerlendirilebilir. Grup, kısa vadeli borçlanma oranlarının yüksek olması nedeniyle, borçlarının çoğunu uzun vadeye yaymayı hedefliyor.

Grup borç azaltımı için herhangi bir sermaye artırımı düşünmüyor.

- Lokman Hekim Anadolu’da büyümeyi hedefliyor ve Anadolu’da en büyük sağlık sektörü temsilcisi olmayı planlıyor.

- 2017 yılında kurulan Lokman Hekim Üniversitesi planlar doğrultusunda ilerliyor. İçinde bulunduğumuz akademik yılda Tıp ve Eczacılık

fakültelerine öğrenci kabulüne başlandı. 2019-2020 öğrenim yılında da Diş Hekimliği bölümüne öğrenci almaya başlayacak.

- Lokman Hekim birkaç ay içerisinde bir sağlık e-ticaret şirketi kurmayı öngörüyor. Şirket Ankara Teknokent bazlı olacak.

- Etlik hastanesi yatırımının %80 tamamlandı, yıl sonunda tamamı bitmiş olacak ve kapasite 3x artacak. Maliyetlerdeki artış sebebiyle,

kapasite artırımda gecikmeler oldu.

- Akay Hastanesi için %20 kapasite artırım projesi devam ediyor. İlave 25 yatak eklenmesi öngörülen projenin 2020’nin ilk yarısında bitmesi

hedefleniyor.

- Grubun alacaklarının %50’si kadarı SSK dan (önceki yıllarda bu oran %70 lerdeydi). Karşılaşılan herhangi bir tahsilat problemi yok. Çoğu

alacak devletten sonraki ayın 30’una kadar ya da en geç 75 gün içerisinde tahsil ediliyor.

Yapı Kredi Bankası

Kapanış (TL) : 2.04 -  Hedef Fiyat (TL) : 2.51 - Piyasa Deg.(TL) : 17232 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 26.67 ↑
YKBNK TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 23.07 Analist: bsengonul@isyatirim.com.tr 

YKB yılın ilk çeyreğinde TL1.241mn solo net kar açıkladı

YKB yılın ilk çeyreğinde TL1.241mn solo net kar açıkladı. Açıklanan kar rakamı beklenti ortalaması olan TL1,138mn (İş Yatırım: TL

1,114mn)'un yaklaşık %9 ve %11 üzerinde gerçekleşti. Bankanın 1Ç19 net karı çeyrek bazında %15 artış kaydederken, yıllık bazda aynı

düzeyde kaldı. YKB’nin ilk çeyrek öz kaynak karlılığı 181 baz puan artarak %12.7 olarak gerçekleşirken, bunda bankanın geçen senenin

son çeyreğinde muhafazakar olarak problemli gördüğü kredilerin önemli bir kısmını Grup II veya III’ e atması ve karşılık giderlerini çok

yükseltmesi de rol oynamış gözüküyor. YKB’nin ilk çeyrekte TÜFE’ye endeksli kağıtlardan elde ettiği gelir bir önceki çeyreğe göre yaklaşık

TL 1.7 milyar düşerken, karşılık giderlerinde ki aynı dönemdeki TL900mn’luk azalış bu gelir kaybını önemli ölçüde telafi edici etki gösterdi.

Ücret ve komisyon gelirlerindeki devam eden güçlü seyir, net takibe atılan kredilerin miktarının bir önceki çeyreğe üçte birine inmesi,

tahsilatların kuvvetli görünümü ve diğer gelir ve gider kalemlerindeki olumlu görünüş bankanın ilk çeyrekte beklentilerin üzerinde net kar

açıklamasına neden oldu.

Bankanın ilk çeyrekteki karlılık ve maliyet görünümü ile aktif kalite gelişimi, 2019 hedeflerinin üzerinde bir gerçekleşmeye doğru gittiğimizi

teyit ediyor. Banka muhtemelen aktif kalite, ücret-komisyon gelirleri, kredi büyümesi ve elde edilecek faiz gelirleri gibi kalemlerde 2019

hedeflerini aşması muhtemel gözüküyor. Bu anlamda bizde tahmin değişikliklerimizi yakın zamanda tamamlayacağız. Bankanın

beklentilerden daha iyi gelen ilk çeyrek net rakamına piyasa tepkisinin olumlu olmasını bekleriz. Burada elde edilen kardan öte kuvvetli

karın sürdürülecek olmasına dair emarelerin güçlü duruşu bize bunu söyletiyor

Coca-Cola İçecek A.Ş

Kapanış (TL) : 31.42 -  Hedef Fiyat (TL) : 47 - Piyasa Deg.(TL) : 7992 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.96 ↔
CCOLA TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 49.59 Analist: mkucukmeral@isyatirim.com.tr 

CCOLA 1Ç19 Finansal Sonuçları: Net kar ve operasyonel kar beklentilerin hafif üzerinde

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

Coca Cola içecek 1Ç19’da 3mn TL net zarar açıkladı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 49mn TL zarar açıklanmıştı. Geçen seneye göre

iyileşme operasyonel kardaki kısmi iyileşme ve kur farkı zararlarının daha düşük olmasından kaynaklandı. Operasyonel karın beklentileri

%5 aşması nedeni ile açıklanan rakam 14mn TL olan piyasa zarar beklentisinden iyi gerçekleşti.

Şirket’in gelirleri yıllık bazda %21.6 artış gösterdi. Türkiye operasyonları %20.8 artış gösterirken yurt dışı operasyonları %22.4 artış

gösterdi. Yurtdışı operasyonlardaki büyüme büyük ölçüde kur çevrim etkisinden kaynaklandı, kur etkisinden arındırılmış büyüme eksi %1.8

gerçekleşti. Kur etkisinden arındırılmış konsolide gelirlerdeki artış ise %8.8’de kaldı. FAVÖK yıllık bazda %15.6 artış göstererek 321mn

TL’ye yükseldi ve piyasa beklentisinin %5 üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı 14.4% gerçekleşirken piyasa beklentisinin 60 baz puan

üzerinde gerçekleşti. Ancak geçen seneye göre 70baz puan daraldı. Güçlü Türkiye operasyonlarının marjı, zayıf uluslararası operasyonların

marjını kısmen telafi etti. Türkiye operasyonları marjı 170 baz puan iyileşirken, uluslararası operasyonların marjı 2820 baz puan kötüleşti.

Şirket sonuçların ardından 2019 öngörülerinde değişikliğe gitmedi. 

Genel olarak net kar ve operasyonel kar beklentilerinden hafif olumlu gerçekleşti. Ancak 1Ç19'un görece zayıf bir çeyrek olması ve aynı

zamanda geçen senenin güçlü baz etkisine rağmen özellikle uluslararası operasyonel sonuçların Şirket’in 2019 öngörülerine aşağı yönlü

risk oluşturduğunu düşünüyoruz. Sonuçların genel olarak hisse performansı üzerinde önemli bir hareket yaratmasını beklemiyoruz.  

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

03/05/2019

Yurtiçi Ajanda
Nisan TÜFE ve Yİ-ÜFE, aylık değişim, % - Saat:10:00 (İş 

Yatırım ve Piyasa medyan beklentisi: %2.4)

Fitch Türkiye Kredi Notu Değerlendirmesi

OTKAR 1Ç19 mali tablo açıklaması (İŞY net zarar tahmini: 

13 mn TL, Piyasa zarar beklentisi: 11 mn TL

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

