
X

Piyasalarda Bugün
Piyasalar                                                                                                                                      27/06/2019
G-20 öncesi piyasalar…

G-20 liderler zirvesi öncesi ABD vadelileri ve Asya borsaları pozitif bir seyirle güne başlıyor. Güney Çin Sabah Postası gazetesinin haberine

göre Cumartesi sabahı yapılacak Trump – Xi görüşmesi öncesinde ABD ve Çin ilave tarife artışının önüne geçecek bir ateşkes üzerinde

anlaştı.

Seçim yükselişi sonrasında Türkiye varlıkları ilk kez kar satışlarıyla geriledi. MSCI Türkiye %1,2 düşüş ile Pakistan’ın ardından en çok değer

kaybeden gelişmekte olan ülke endeksi oldu. Tahvil ve CDS cephesinde değer kaybı daha sınırlı düzeyde oldu. Endeks 94,200 seviyesinin

altına gerilemedikçe borsadaki gerilemeyi kar satışı olarak görüyoruz.

ABD vadelileri ve Asya borsalarındaki yükselişe paralel Borsa İstanbul’da hafif yukarı yönlü bir açılış bekliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın

Cumartesi günü sabah 07:00’de Başkan Trump ile yapacağı görüşmeye uzun pozisyonla girmek isteyenler endeksi hafif yukarıya taşıyabilir.

Günün haberi Pegasus’un 2019 EBITDA marj beklentisini %22,5 - %23,5 bandından, %25,5 - %26,5 bandına yükseltmesi. Yeni hedefler 2019

EBITDA büyümesine ilave %13,5 katkı sağlayarak %33’e taşıyor. Hissenin açıklamaya pozitif tepki vermesini bekliyoruz.
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BIST-100 Hacim Yabanci%  EM Türkiye Gösterge Eurobond-2043 US$/TRY EUR/TRY Sepet

Kapanış 94,831 6,361 64.72 0 0 19.50 6.82 5.7734 6.5594 6.1699 2019 6.73%

1 Gün Δ -0.6% -16.6% 0.1 bps 0.0% 0% -6 bps 5.9 bps -0.5% -0.7% 0.4% 2020 5.59%

1AylıkΔ 10.9% 45.8% 0.7 bps 0% 0% -643 bps -56 bps -5% -0.7% 0.3% 2021 4.77%

En İyi 5 (%) CLEBI 6% GEREL 3% ENKAI 3% VESTL 3% TAVHL 2%

En Kötü 5 (%) ISFIN -7% TRKCM -3% IEYHO -3% GSRAY -3% THYAO -2%

 Hacmi En Yüksek 5 (TRY mn) GARAN 807 THYAO 783 HALKB 473 PETKM 327 AKBNK 322

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

Yapı Kredi Bankası

Kapanış (TL) : 2.4 -  Hedef Fiyat (TL) : 2.4 - Piyasa Deg.(TL) : 20273 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 24.81 ↔
YKBNK TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 0 Analist: bsengonul@isyatirim.com.tr 

Yapı Kredi Bankası takipteki alacaklar portföyünden TL 917mn’luk kısmı TL25mn’a altı varlık yönetim şirketine sattı

Yapı Kredi Bankası takipteki alacaklar portföyünden TL 917mn’luk kısmı TL25mn’a altı varlık yönetim şirketine sattı. Satıştan elde edilen

tahsilat oranı %2.7 gibi düşük bir düzeyde bulunuyor. Bu oran son dönemde gerçekleşen %6-8 aralığında ortalamaların da altında.

Bankanın portföyünün tahsil imkanı çok düşük olan kısımdan bu satışı gerçekleştirdiğini düşünüyoruz

Pegasus Hava Taşımacılığı

Kapanış (TL) : 39.96 -  Hedef Fiyat (TL) : 56.94 - Piyasa Deg.(TL) : 4088 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 8.13 ↑
PGSUS TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 42.49 Analist: esirinel@isyatirim.com.tr 

Pegasus Havayolları 2019 yılı hedeflerini yukarı yönlü revize etti

     Pegasus Havayolları 2019 yılı hedeflerini yukarı yönlü revize etti. Buna göre;

• Şirket bir önceki %6-%8 kapasite artışı ile birlikte iç hat ve dış hat yolcu doluluk oranlarını korudu.

• Bir önceki 12.1-12.4 olan kapasite kullanım / Uçak hedefi 2018’e benzer 12.6’ya yükseltildi.

• İç hat birim gelirdeki bir önceki 15-20TL’ye iyileşme hedefi 25-30TL’ye; dış hat birim gelirlerdeki önceki yıllık bazda yatay beklentisi ise €1-

2 artışa yülkseltildi.

• Yolcu başına gelirlerdeki bir önceki €12-12.5 artış beklentisi €13-14’e yükseltildi.

• Önceki €2.33-2.38 yakıt dışı birim gider beklentisi €2.36-2.41’e artarken (2018:€2.34), toplam birim giderde €3.68-3.73de değişiklik

yapılmadı (2018:€3.66).

• 2019 yılı ortalama jet yakıtı fiyatı ton başına şirketin önceki beklentilerde 709 $/ton’dan (veya 74,7 $/bbl brent karşılığı) 650 ABD$'’e (veya

68,4 ABD$/bbl brent karşılığı) yükseldi.

• Şirketin 2019 yılına ilişkin bir önceki 22.5%-23.5% ‘den 25.5%-26.5%’e yükseltildi. 2019 yılında UFRS 16'nın uygulanacak olması

nedeniyle FAVKÖK artık kullanılmayacaktır. 2019 yılında beklenen FAVÖK marjının 2018 yılı karşılığı FAVKÖK marjıdır (2018: EBITDAR

marjı :%24.7). Şirket UFRS-16 bakım giderlerinin etkisi hariç tutulmuştur. Şirket UFRS-16 bakım giderleri etkisinin FAVÖK marjı üzerinde

+3-4 puan; Yakıt-hariç CASK üzerinde -0,07 ile -0,10 Eurocent arasında olması beklemektedir.

Yorum: Birim gelirlerde ve FAVÖK marjındaki hedef beklentilerinde yukarı revizyonu olumlu buluyoruz.

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

27/06/2019

Yurtiçi Ajanda

Yurtdışı Ajanda Tahm. Önc.

JPN:Perakende Satışlar (Aylık)   Saat:02:50 -- --

JPN:Japon Yabancı Tahvil Alımları   Saat:02:50 -- --

JPN:Yabancıların Japon Tahvil Alımları   Saat:02:50 -- --

JPN:Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları   

Saat:02:50 -- --

AVR:Ekonomik Güven    Saat:12:00 -- 105.1

AVR:İş İklimi Göstergesi   Saat:12:00 -- 0.3

AVR:Sanayi Güveni   Saat:12:00 -- -2.9

AVR:Hizmet Güveni   Saat:12:00 -- 12.2

AVR:Tüketici Güveni   Saat:12:00 -- --

ALM:TÜFE (Aylık)   Saat:15:00 -- --

ALM:TÜFE (Yıllık)   Saat:15:00 -- --

ALM:TÜFE (AB Uyarlanmış)  (Aylık)   Saat:15:00 -- --

ALM:TÜFE (AB Uyarlanmış)  (Yıllık)   Saat:15:00 -- --

ABD:Kişisel Tüketim   Saat:15:30 -- --

ABD:Çekirdek PCE QoQ   Saat:15:30 -- --

ABD:Haftalık İşsizlik Başvuruları    Saat:15:30 -- --

ABD:Devam Eden Başvurular    Saat:15:30 -- --

ABD:Bekleyen Konut Satışları MoM   Saat:17:00 -- --

ABD:Kansas City Fed İmalat Aktivitesi   Saat:18:00 -- 4
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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

