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Piyasalarda Bugün
Piyasalar                                                                                                                                      10/05/2019
Tepki alışı bekleniyor…

ABD – Çin ticaret savaşı kaynaklı satış dalgası devam ediyor. Görüşmelerin tıkandığı haberlerinin çıktığı geçen hafta Perşembe gününden

bugüne dolar bazında kayıplar Çin hisseleri için %8,5, Avrupa için %4, ABD hisseleri için %2,5 düzeyine ulaştı.

ABD – Çin görüşmelerinde anlaşmaya varılamaması üzerine Washington gümrük vergisi artışını devreye soktu. Çin misilleme yapacağını

açıkladı. Önümüzdeki birkaç gün içinde iki taraf uzlaşamazsa ortalık karışacak. Başkan Trump’ın Çin görüşmeleri sonrasında Avrupa ile

pazarlık sürecini başlatması bekleniyor.

Türkiye varlıkları dünyaya göre daha kötü performans göstermeyi sürdürüyor. İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararı ekonominin politikanın

gölgesinde kalmaya devam edeceği korkusunu besleyerek yeni bir satış dalgasına yol açtı. Küresel risk iştahının bozulmaya başladığı son bir

haftada MSCI Türkiye dolar bazında %12’ye yakın değer kaybetti.

Dünya piyasalarındaki satıcılı havaya rağmen Türkiye piyasalarında hafif alıcılı bir açılış bekliyoruz. Doların küresel olarak değer kaybetmesi

ve Merkez Bankası’nın sıkılaştırıcı adımlarına paralel Türk lirasının değer kazanması borsada kısmi tepki alışına yol açabilir. Alışın kalıcılığı

ise şüpheli bakiye olmaya devam ediyor.
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Haberler & Makro Ekonomi
Merkez Bankasından Sıkılaştırma ve Zorunlu Karşılık Adımları 

Merkez Bankası dün son dönemde finansla piyasalarda yaşanan gelişmeleri dikkate alarak 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süre ara verdiğini

açıkladı. Böylece bugün itibariyle fonlama üst banda (%25,5’e geçecek) ve ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti de bir hafta içinde kademeli

olarak %25,5’e gelecek. Kur üzerinde baskının devam etmesi durumunda fonlamanın geç likidite bandından (%27’den) yapılma imkânı da var. 

 

Hatırlanacağı üzere Merkez Bankası 22 Mart’ta da haftalık repo ihalelerine ara vereceğini duyurmuş ve 25 Mart itibariyle haftalık repodan

fonlamayı kesmişti. 8 Nisan itibariyle de tekrar haftalık repo fonlamasına başlayarak normalleşmeye geri dönmüştü.

 

Ek olarak dün Merkez Bankası zorunlu karşılık oranlarında değişikliğe gitti. Türk lirası zorunlu karşılıkların döviz cinsinden tesis edilebilmesi

imkânı azami oranının yüzde 40’tan yüzde 30’a indirilirken, yabancı para zorunlu karşılık (ZK) oranlarının tüm vade dilimlerinde 100 baz puan

artırıldı. TCMB yaptığı açıklamada TL ZK’ların döviz cinsinden tesis edilebilmesi imkânına ilişkin yapılan değişiklik sonucunda piyasaya 2,8

milyar ABD doları likidite verilmesi ve piyasadan 7,2 milyar TL tutarında likidite çekilmesi; yabancı para zorunlu karşılık oranlarında yapılan

değişiklik sonucunda ise piyasadan 3 milyar ABD doları likidite çekilmesini bekliyor. ZK adımları ile piyasadaki TL likiditesinin azaltılması

sıkılaştırmayı destekliyor. Öte yandan yabancı para ZK oranlarının artırılması bankaların YP mevduat maliyetini artıracağı için döviz

mevduattan TL mevduatı geçişi destekleyerek dolarizasyonu azaltmayı amaçlıyor. 

 

TCMB Haftalık Menkul Kıymet, Resmi Rezerv ve Yurtiçi Yerleşik Döviz Mevduat İstatistikleri (26 Nisan – 3 Mayıs)

26 Nisan – 3 Mayıs haftasında hane halkının döviz mevduatı (altın hariç ve Euro/Dolar paritesindeki değişimden arındırılmış) önceki haftaya

kıyasla 0,4 milyar dolar artarken şirketlerin döviz mevduatı 1,8 milyar dolar azaldı. Böylece halkı döviz mevduatları 104,0 milyar dolara

ulaşırken, şirketlerin döviz mevduatı 73,5 milyar dolara geldi. 

 

Aynı haftada hisse senedi piyasasına 183 milyon dolarlık yabancı girişi olurken tahvil (repo hariç) piyasasından 225 milyon dolarlık yabancı

çıkışı oldu. Yılbaşından bu yana bakıldığında hisse senedindeki giriş 1,1 miyar dolara, tahvil cephesinden çıkış 2,3 milyar dolara ulaştı.

Son olarak 3 Mayıs itibariyle Merkez Bankası brüt rezervi haftalık bazda 0,7 milyar dolar azalırken (72,6 milyar dolar) altın rezervleri değişmedi

(20,4 milyar dolar). Geçen yılın sonunda altın dâhil toplam rezervler 91,9 milyar dolar seviyesindeydi (altın: 20,0 milyar dolar, brüt: 72,0 milyar

dolar). Aynı dönemde IMF tanımlı net uluslararası rezervler haftalık bazda sadece 15 milyon dolar azalarak 25,8 milyar dolara geldi. 

 

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

Kapanış 88,686 5,661 64.07 1028 194 24.74 7.41 6.2138 6.9544 6.5433 2019 6.11%

1 Gün Δ -1.8% -13.6% 0.1 bps -2.1% -3% 57 bps 7.3 bps 0.7% 0.6% 0.0% 2020 4.95%

1AylıkΔ -8.6% -15.0% -0.1 bps -6% -18% 154 bps 32 bps 9% 0.6% 0.2% 2021 4.05%

En İyi 5 (%) FENER 5% ULKER 5% CLEBI 5% MAVI 3% POLHO 3%

En Kötü 5 (%) IEYHO -18% VESTL -8% GOZDE -7% TUPRS -5% IHLAS -5%

 Hacmi En Yüksek 5 (TRY mn) THYAO 895 GARAN 862 ASELS 269 AKBNK 241 PETKM 235

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

Doğuş Otomotiv

Kapanış (TL) : 4.11 -  Hedef Fiyat (TL) : 8.69 - Piyasa Deg.(TL) : 904 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.38 ↓
DOAS TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 111.41 Analist: esirinel@isyatirim.com.tr 

Beklentilerden kötü net zarar

Dogus Otomotiv 1Ç19’de beklentilerin altında, 1Ç18’deki 81 milyon TL net kar rakamının aksine 69 milyon TL net zarar açıkladı. Satış

gelilerindeki gerileme, iştirak zararı ve faiz gideri ile kur farkı giderinin neden olduğu finansman giderlerindeki artış şirketin 1Ç19’de net

zarar rakamının ana nedeni olarak öne çıkmaktadır. Şirket beklentilerle uyumlu satış hacmindeki %54 daralma neticesinde yıllık bazda %33

düşüşle 1.8 milyar TL satış geliri elde etti. Şirketin 1Ç19’de hafif araç pazarındaki payı yıllık bazda yüzde 3.9 puan düşüşle %15.7’ye

geriledi. Şirketin FAVÖK rakamı bizim beklentimizle uyumlu ancak piyasa beklentisinin üzerinde 1Ç19’de yıllık bazda %30 düşüşle 109

milyon TL olarak açıklandı. FAVÖK marjı ise 1Ç19’de ürün karmasındaki değişim, fiyat artışları ve OEM desteği ile yıllık bazd ayüzde 0.3

puan arttı. TUVTURK operasyonlarından elde edilen iştirak gelirinin yıllık bazda üç katından fazla artış göstermesine rağmen, VDF

Grubu’nun 37 milyon TL zarar (1Ç18:17 milyon gelir) kaydetmesi iştirak gelilerindne elde edilen zararın en büyük nedenidir. Şirketin net

borç pozisyonu yıllık ve çeyrek bazda değişiklik göstermeyerek 1Ç19’de 2.3 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

Yorum: Doğus Otomotiv’in 1Ç19 zarar rakamına piyasanın olumsuz tepki göstermesini bekliyoruz.

 

Albaraka Türk

Kapanış (TL) : 1.37 -  Hedef Fiyat (TL) : 1.88 - Piyasa Deg.(TL) : 1233 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 6.29 ↓
ALBRK TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 37.47 Analist: bsengonul@isyatirim.com.tr 

Al Baraka Türk 2019’un ilk çeyreğinde TL27mn solo net kar açıkladı

Al Baraka Türk 2019’un ilk çeyreğinde TL27mn solo net kar açıkladı. Açıklanan kar rakamı bizim beklentimiz olan TL41mn ve piyasa

beklentisi olan TL35mn’un altında gerçekleşti. Kar çeyreklik bazda artış gösterirken yıllık karşılaştırmada ise %71 oranında gerilemiş

durumda. Öz kaynak karlılığı geçen yılın aynı döneminde elde edilen %13.3 seviyesinden %3.3’e düşüş göstermiş durumda. Yüksek

fonlama maliyetleri ve düşük büyümenin yanında, yüksek seyreden faaliyet giderleri toplam gelirler kalemini baskılarken, kuvvetli tahsilatlar

nedeniyle karşılık baskısının çeyrekte azaldığını görüyoruz. Marjlar %2’nin hemen altında düşük seyrini korurken, bankanın takip oranı

çeyrekte 50 baz puan alarak %7.5 seviyesine yükseldi. Bankanın çekirdek SYR’si %7 gibi düşük bir orana gerilerken, toplam SYR ise

%13.6 seviyesinde kaldı. Piyasanın sonuçlara hafif negatif bir tepki göstermesi beklenebilir. Zayıf faaliyet performansı yanında aktif

kalitesinin görece iyi seyretmesi dengeleyici bir faktör.

Türk Hava Yolları

Kapanış (TL) : 12.46 -  Hedef Fiyat (TL) : 24.07 - Piyasa Deg.(TL) : 17195 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 183.92 ↓
THYAO TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 93.2 Analist: esirinel@isyatirim.com.tr 

1Ç19 net zararı beklentilerden kötü

Türk Havayolları 1Ç19’de beklentilerin üzerinde (İŞY: TL917mn; Piyasa:TL662mn) zayıf faaliyet marjları nedeniyle 1,253 milyon TL net

zarar rakamı açıkladı. Şirket 1Ç18’de 662 milyon TL net zarar rakamı açıklamıştı. THY 1Ç19’de beklentilerle uyumlu (İŞY:TL15 milyar;

Piyasa: TL15.1 milyar) yıllık bazda %41 artışla 14.9 milyar TL satış geliri elde etti. Şirketin FAVÖK rakamı 1Ç19’de UFRS-16 kapsamnında

830 milyon TL gerçekleşti. Şirketin 1Ç18 finansal tablolarında UFRS-16 kapsamında açıklamadığından ve 1Ç19 piyasa beklentileri UFRS-

16 muhasebesi dışarıda tutularak yapıldığından, FAVÖK rakamını yıllık ve bazda ve beklentilere kıyasla karşılaştırmak anlamlı

olmamaktadır.

Özellikle personel giderleri (ASK başına %12 artış), satış ve pazarlama giderleri (ASK başına %14 artış), ve bakım giderleri (ASK başına

%11 artış) artışları nedeniyle yakıt dışı CASK 1Ç19’de yıllık bazda %5.8 artışla Usc 4.97’ye ulaştı. Özellikle 2Y18’de gerçekleşen pilot

ücret artışları ve bu yıl maaşlara yapılan enflasyon ayarlamaları neticesinde personel giderlerinde ciddi artış görüldü. ASK başına yakıt

giderleri ise 1Ç19’de %4 arttı. Toplam CASK rakamı ise 1Ç19’de yıllık bazda %5.3 artışla USc6.97’ye arttı. Şirket 1Ç19’de yıllık bazda %5

düşüşle 1.9 milyar TL FAVKÖK (şirket rapaorlaması) elde ederken, FAVKÖK  marjı yıllık bazda yüzde 6.2 puan düşüşle %12.9’a geriledi.

Yorum: Beklentilerinden kötü gerçekleşen 1Ç19 net zararına açılışta piyasanın olumsuz tepki verebileceğini düşünüyoruz.

Koza Altın

Kapanış (TL) : 43.16 -  Hedef Fiyat (TL) : n.a - Piyasa Deg.(TL) : 6582 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 16.19 ↑
KOZAL TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a Analist: kdemirak@isyatirim.com.tr 

KOZAL 1Ç19: Güçlü operasyonel sonuçlar       

Koza Altın, 1Ç19’da yıllık bazda %136 artışa tekabül eden 320mn TL net kar açıkladı. (Piyasa: TL326mn). Net kar rakamında görülen güçlü 

artışın sebepleri, düşük baz etkisi nedeniyle yıllık bazda %47 artış gösteren altın üretimi, artan üretim hacmine bağlı azalan ons başı üretim 

maliyetleri ve yüksek nakit pozisyonundan sağlanan kur farkı ve faiz gelirleri oldu. Şirketin altın satışları, artan üretime bağlı olarak, 1Ç19’da 

yıllık bazda %67 artış ile 76 bin ons olarak gerçekleşti. Net satışlar ise zayıf TL’nin de etkisi ile yıllık bazda %129 artış ile 468mn TL’ye 

yükseldi. Koza Altın’ın 1Ç19 FAVÖK’u, artan ölçek ekonomisi ve güçlü satış büyümesinden faydalanarak yıllık bazda %155 artış ile 258mn 

TL’ye yükseldi (Piyasa beklentisi: 293mn TL).   Şirketin net nakit pozisyonu, faaliyetlerden elde edilen güçlü nakit akışı sayesinde çeyreksel 

bazda %12’lik artışla 2,87 milyar TL’ye yükseldi. Şirketin gerçekleşen 1Ç19 FAVÖK’ü piyasa beklentisinin bir miktar altında kalsa da, 

sonuçlara piyasa tepkisinin, iyileşen temel göstergeler ve güçlü nakit yaratımı nedeni ile olumlu olmasını bekliyoruz.

Koç Holding

Kapanış (TL) : 15.31 -  Hedef Fiyat (TL) : 20.15 - Piyasa Deg.(TL) : 38825 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 13.27 ↔
KCHOL TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 31.63 Analist: mkucukmeral@isyatirim.com.tr 

KCHOL 1Ç19 Finansal Sonuçları: Nötr  

Lütfen raporumuzun sonunda yer alan bilgilendirme notuna bakınız. 2
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Koç Holding 1Ç19’da 779mn TL konsolide net kar açıklarken, piyasa beklentisinin %9 altında gerçekleşti. Enerji ve otomotiv segmentlerinin 

yıllık bazda daha düşük katkıları net karın yılık bazda %32 düşüş göstermesine neden oldu. Holding’in kombine gelirleri enerji ve finans 

segmentlerinin güçlü büyümeleri sayesinde yıllık bazda %31 artış göstererek 75.4 milyar TL’ye yükseldi. Operasyonel kar ise enerji, finans 

ve beyaz eşya segmentlerinin marjlarındaki daralma nedeni ile yıllık bazda sadece %2 artış göstererek 4.2 milyar TL’ye yükseldi.

Holding’in solo net nakit pozisyonu 1Ç19 itibari ile 418mn dolar (temettü ödemeleri dahil) seviyesinde. Yapı kredi bankasına verilen 

sermaye benzeri kredi dikkate alındığında ise net nakit pozisyonu 626mn dolar seviyesine yükseliyor. 2018 yılı sonundaki solo net nakit 

pozisyonu 427mn dolar seviyesindeydi. Koç Holding’in net varlık değerinin %90’ınından fazlasını oluşturan halka açık iştiraklerin sonuçlarını 

daha önce açıklamış olması nedeniyle sonuçların hisse fiyatı üzerinde önemli bir hareket yaratmasını beklemiyoruz.

İndeks Bilgisayar

Kapanış (TL) : 6.33 -  Hedef Fiyat (TL) : 7.8 - Piyasa Deg.(TL) : 354 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.96 ↑
INDES TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 23.26 Analist: kdemirak@isyatirim.com.tr 

INDES 1Ç19: Net kar beklentilerin üzerinde        

Indes 1Ç19’da, 14mn TL’lik beklentimizin üzerinde, yıllık bazda %21 azalışa tekabül eden, 18mn TL net kar açıkladı. Beklentimizin hafif 

üzerinde gerçekleşen kur farkı gelirleri ve FAVÖK gerçekleşmesi net karı beklentimizde görülen sapmanın temel sebepleri . Şirketin 1Ç19 

satışları yıllık bazda %21 daralama ile 795mn TL oldu (İŞY: TL970mn). Özellikle Indeks’in tam konsolide ettiği iştiraki Datagate’in (DGATE) 

yıllık bazda %51 azalan satışları ciro büyümesini olumsuz etkiledi. Datagate hariç bakıldığında ise, İndeks’in satışları 1Ç19’da yıllık bazda 

%12 daralma ile 835mn TL’ye geriledi. 1Ç19 FAVÖK ise yıllık bazda %14 daralma ile 28mn TL olarak gerçekleşirken, bizim 60mn TL’lik 

beklentimizin bir miktar üzerinde gerçekleşti. Datagatein 1Ç19’da yıllık bazda %45 azalan FAVÖKü konsolide rakamları olumsuz etkiledi. 

İndeks’in operasyonel nakit akışı ise etkin stok yönetimi, daha uzun ticari borç günleri ve azalan ürün hacmi nedeni ile geçen yılın aynı 

dönemine göre önemli ölçüde iyileşme gösterdi. Faaliyetlerden sağlanan nakit ise 1Ç19’da geçen yıla göre azalan işletme sermayesi 

ihtiyacı nedeni ile iyileşme gösterdi.  Şirketin net nakit pozisyonu ise çeyreksel bazda %16 azalarak 131mn TL olarak gerçekleşti. Sonuçlara 

piyasa tepkisinin hafif olumlu olmasını bekliyoruz.

Enka İnşaat

Kapanış (TL) : 5.15 -  Hedef Fiyat (TL) : 5.74 - Piyasa Deg.(TL) : 25750 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.47 ↑
ENKAI TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 11.5 Analist: eakalan@isyatirim.com.tr 

ENKAI 1Q19 Sonuçları: Net kar güçlü yatırım gelirleri ile beklentileri aştı. 

Enka İnşaat yılın ilk çeyreğinde 835 milyon TL net kar açıkladı (yıllık bazda %68 artış). Güçlü net yatırım gelirleri ve düşük vergi 

harcamaları nedeniyle net kar rakamı bizim beklentimiz 536 milyon TL ve piyasa beklentisi 502 milyon TL’nin oldukça üzerinde geldi.

Konsolide gelirler 1Ç19’da yıllık bazda %41 oranında artarak bizim beklentimizin üzerinde, piyasa beklentisi ile paralel 3 milyar TL olarak 

gerçekleşti. Enerji segmenti gelirleri yıllık bazda %48 artarak (dolar bazında %5 artış) 1.1 milyar TL’ye ulaşırken, gayrimenkul kiralama 

segmenti gelirleri %67 artışla 442 milyon TL olarak gerçekleşti (Ofis segmenti doluluk oranlarındaki atış nedeniyle dolar bazında %4 artış). 

İnşaat segmenti gelirleri ise 1.2bn TL’ye ulaşarak yıllık bazda %54 büyüdü (dolar bazında ise %9’luk bir artış var). Bakiye sipariş büyüklüğü 

hafif bir düşüş ile 2.6 dolar gerçekleşti. Geçen çeyrek bu rakam 2.78 dolar seviyesindeydi. Ek olarak, nihai anlaşması geçiğimiz günlerde 

yapılan ve sözleşme tutarının 630 milyon dolar olması beklenen Gürcistan HEP projesinin 2019’da bakiye siparişlerine eklenmesi 

bekleniliyor.

1Ç19’da Holding’in konsolide FAVÖK rakamı beklentilerin üzerinde yıllık bazda %3 artarak 754 milyon TL’ye ulaştı. İnşaat segmentin’de ise 

%54’lük bir artış meydana geldi (dolar bazında %10 artış), FAVÖK marjı ise sabit kalarak %21 seviyeside gerçekleşti. Gayrimenkul 

kiralama segmentinin FAVÖK rakamı yıllık bazda %38 artış gösterdi (dolar bazında %2 düşüş). Fakat doluluk oranlarındaki artışa rağmen 

kiralardaki düşüş nedeniyle FAVÖK marjı ise 3 puan düştü. Enerji segmenti FAVÖK rakamı ise yıllık bazda %31 düşüş 244 milyon TL’ye 

geriledi. Hatırlanacağı üzere, Enka yap-işlet modeli kapsamında geliştirilen Adapazarı ve Gebze doğalgaz kombine çevrim elektrik 

santrallerinin sözleşmelerinin sona ermesinin ardından yüksek doğal gaz maliyetleri nedeniyle üretimin geçici olarak durdurulduğunu 

açıklamıştı.Temmuz ayında İzmir santalinin sözleşmesinin sona ermesinin ardından üretime burada da ara verilmesi bekleniyor.

Bilanço tarafında ise Holding’in net nakit pozisyonu 2018 yılsonundaki 6.7 milyar TL seviyesinden 1Ç19’da 8.5 milyar TL’ye yükseldi.

Yorum: Beklentilerin üzerinde gelen net kar rakamına piyasanın olumlu tepki vermesini bekliyoruz. Hissenin yılbaşından bu yana endeksin 

%19 üzerinde performans gösterdiği göz önüne alındığında olumlu tepkinin sınırlı kalabileceğini düşünüyoruz.

Zorlu Enerji

Kapanış (TL) : 1.18 -  Hedef Fiyat (TL) : n.a - Piyasa Deg.(TL) : 2360 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 5.42 ↑
ZOREN TI Equity- Öneri :GÖZDEN GEÇİRİLİYOR Get.Pot.%: n.a Analist: akumbaraci@isyatirim.com.tr 

Operasyonel tarafta iyileşme var 

Lütfen raporumuzun sonunda yer alan bilgilendirme notuna bakınız. 3



x

Sirket Haberleri

Zorlu Enerji artan fonlama maliyetleri ve zayıf TL nedeniyle 1Ç19'da geçen senenin aynı dönemine parallel 36 milyon TL net kar açıkladı. 

Konsolide satışlar yıllık bazda %46 artarak 1.87 milyar TL'ye ulaştı. Büyümeyi destekleyen unsurlar arasında Kızıldere III santralinin ikinci 

ünitesinin devrede olmasını, Alaşehir I JES'in KKO artmasını, HES'lerden daha çok üretim gerçekleşmesini ve ruzgar santrallerini 

söyleyebiliriz. Şirket 1Ç19'da 462 mn TL FAVÖK ve 24.7 % FAVÖK marjı açıkladı. Açıklanan FAVÖK rakamı yıllık bazda %37 büyümeye 

tekabül ediyor. FAVÖK'ün %51'i dollar bazında, bu da şirketin dollar borcuna karşılık doğal koruma sağlıyor. Şirket 2019 yılında satışların 

7.3-7.6 milyar TL olmasını ve FAVÖK'ün 2.15 milyar TL-2.3 milyar TL olmasını bekliyor. Mart sonu itibariyle şirketin 2 milyar dolar net borç 

pozsiyonu bulunuyor. Net borç/FAVÖK rasyosu ise 5.6x geriledi. Piyasanın sonuçlara olumlu tepki vermesini bekliyoruz.

Petkim                        

Kapanış (TL) : 4.57 -  Hedef Fiyat (TL) : 5.82 - Piyasa Deg.(TL) : 7541 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 53.04 ↑
PETKM TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 27.33 Analist: akumbaraci@isyatirim.com.tr 

Sonuçlar beklentilerin üstünde gerçekleşti 

Petkim 1Ç19 finansallarında geçen senenin aynı döneminde açıkladığı 131 milyon TL net kara karşılık 154 milyon TL net kar açıkladı. 

Açıklanan rakam hem bizim beklentimiz olan 117 milyon TL’nin hem de piyasa beklentisi olan 110 milyon TL’nin üstünde gerçekleşti. 

Tahminimizin sapmasının ana nedeni olarak beklentilerimizden daha iyi gerçekleşen satışları söyleyebiliriz. Satışlar hem satış hacminin 

artmasından hem de zayıf TL’den dolayı yıllık bazda %51 artarak 2.8 milyar TL’ye ulaştı. Şirketin 1Ç19’daki KKO ise %91 oldu, geçen 

senenin aynı döneminde ise %76 idi. Nafta-Etilen makası ise yıllık bazda %36 daraldı. Şirket 1Ç19’da 288 milyon TL FAVÖK ve %10. 2 

FAVÖK marjı açıkladı. Açıklanan FAVÖK rakamı yıllık bazda %32’lik artışa tekabül ediyor. 1Ç19'da 53.6 milyon TL stok zararı var.  Mart 

sonu itibariyle şirketin net borç pozisyonu 5 milyar TL ve net işletme sermaye ihtiyacı 1.87 milyar TL. Şirket sonuçlar ile ilgili bugün 

telekonferans yapacak ve sonrasında değerlememizin üzerinden geçeceğiz. Piyasanın sonuçlara olumlu etki yaratmasını bekliyoruz.

Sabancı Holding               

Kapanış (TL) : 7.11 -  Hedef Fiyat (TL) : 11.35 - Piyasa Deg.(TL) : 14507 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 11.23 ↑
SAHOL TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 59.63 Analist: mkucukmeral@isyatirim.com.tr 

SAHOL 1Ç19 Finansal Sonuçları

Sabancı Holding 1Ç19 konsolide finansallarında 1.06 ilyar TL net kar açıkladı. Açıklanan net kar piyasa beklentisi 841mn TL’nin %26 

üzerinde gerçekleşti ancak yıllık bazda %1 daraldı. Enerji segmenti yıllık bazda güçlü kar katkısı sağlarken bankacılık, sanayi, çimento ve 

perakende segmentlerinin katkısı düşüş gösterdi. Net karın beklentileri aşmasından dolayı (kısmen sonuçlarını daha önce açıklayan 

Akbank ve Enerjisa’dan kaynaklanırken kısmende halka açık olmayan elektrik üretim iştirakinin güçlü katkısından kaynaklandı) piyasanın 

sonuçlara hafif olumlu tepki verebileceğini düşünüyoruz.

Şok Marketler

Kapanış (TL) : 8.54 -  Hedef Fiyat (TL) : n.a - Piyasa Deg.(TL) : 5226 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.29 ↓
SOKM TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a Analist: mkucukmeral@isyatirim.com.tr  

SOKM 1Ç19 Finansal Sonuçları: Operasyonel kar ve net kar beklentilerin hafif altında

Şok Market 1Ç19’da 97mn TL net zarar açıkladı. IFRS 16 etkisinden arındırılmış net zarar 72mn TL seviyesinde. Piyasa beklentisi 69mn TL 

zarardan %4 daha kötü gerçekleşti. Şirket’in gelirleri yıllık bazda %37 artış göstererek 3.52 milyar TL’ye yükselirken piyasa beklentisi 3.5 

milyar TL’ye paralele gerçekleşti. Düzeltiliş FAVÖK ise yıllık bazda %30 artış göstererek 116mn TL’ye yükseldi ancak piyasa beklentisi 

122mn TL’nin %5 altında gerçekleşti. FAVÖK marjı geçen senenin ve piyasa beklentisinin 20 baz puan altında %3.3 olarak gerçekleşti. Marj 

daralmasında brüt marjdaki 110 baz puanlık daralma rol oynadı. Hem net karın hem operasyonel marjların beklentilerin altında kalması 

nedeni ile piyasanın sonuçlara tepkisinin hafif olumsuz olabileceğini düşünüyoruz.

Kardemir (D)                  

Kapanış (TL) : 2.11 -  Hedef Fiyat (TL) : 4.43 - Piyasa Deg.(TL) : 1646 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 76.59 ↔
KRDMD TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 109.86 Analist: akumbaraci@isyatirim.com.tr 

Zayıf operasyonel sonuçlar

 Ertelenmiş vergi geliri net karı olumlu etkiledi. Kardemir 1Ç19'da geçen senenin aynı döneminde açıkladığı 161 milyon TL net kara karşılık 

46 milyon TL net kar açıkladı. Açıklanan rakam hem bizim net zarar beklentimiz olan 22 milyon TL'nin hem de piyasanın net zarar beklentisi 

olan 28 milyon TL'nin oldukça altında gerçekleşti. 99 milyon TL tutarındaki ertelenmiş vergi geliri net kara olumlu yansıdı.

Satışlar hem doların değer kazanmasından hem de satış hacminin artması sayesinde yıllık bazda %27 artarak 1.12 milyar TL'ye ulaştı. 

1Ç19'da FAVÖK ise zayıf çelik fiyat makası nedeniyle yıllık bazda %46 gerileyerek 139 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu rakam hem bizim 

beklentimiz olan 191 milyon TL hem de piyasa beklentisi olan 187 milyon TL'nin oldukça altında gerçekleşti. Yılın tamamında FAVÖK 

marjının %16 olması bekleniyor. Şirketin Mart sonu itibariyle 1 milyar TL net borç pozisyonu bulunuyor. Operasyonel gerilemeden dolayı 

piyasanın sonuçlara olumsuz tepki vereceğini düşünüyoruz. 

 

Lütfen raporumuzun sonunda yer alan bilgilendirme notuna bakınız. 4



X

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

10/05/2019

Yurtiçi Ajanda
EKGYO 1Ç19 mali tablo açıklaması (İŞY net kar tahmini: 89 

mn TL, Piyasa beklentisi: 104 mn TL)

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

228 mn TL, Piyasa zarar beklentisi: 188mn TL)

VAKBN 1Ç19 mali tablo açıklaması (İŞY net kar tahmini: 

856 mn TL, Piyasa beklentisi: 664 mn TL)

Yurtdışı Ajanda Tahm. Önc.

GUBRF 1Ç19 mali tablo açıklaması (İŞY net kar tahmini: 43 

mn TL, Piyasa zarar beklentisi: 32 mn TL)	

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

