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Piyasalarda Bugün
Piyasalar                                                                                                                                      24/07/2019
Pozitif ayrışmaya devam…

Dünya piyasalarındaki yükseliş ABD – Çin görüşmelerinin yeniden başlayacağı haberi üzerine ivme kazandı. IMF’nin 2019, 2020 yılları

küresel büyüme tahminlerini hafif aşağı çekmesinin piyasa etkisi olmadı.

Borsa İstanbul dünyadan pozitif ayrışmaya devam ediyor. ABD’nin Türkiye yaptırımlarını gecikmeli ve sınırlı uygulayacağı beklentisi ile MSCI

Türkiye Salı günü %1,7 (GOÜ %0,2) yükseldi. 10 yıllık tahviller ve Türk lirasında ise Merkez Bankası’nın 300 baz puanın üzerinde faiz

indireceği beklentisi ile satıcılı bir seyir var.

Salı günü güçlü yükseliş sonrasında Borsa İstanbul’da hafif satıcılı bir açılış bekliyoruz. Trump’ın senatörler ile toplantısından sızan pozitif

haber akışı satışları sınırlayacaktır. Beklentinin üzerinde kar açıklayan ve son dönemde piyasaları yenen TAV hisselerinde pozitif seyir

bekliyoruz.

İkinci çeyrek karlılığı iyileşecek şirketler arasında Migros, AGHOL, Pegasus, Arçelik, Selçuk Ecza, Vestel Beyaz, Anadolu Efes, Coca Cola,

TSKB, Garanti öne çıkıyor. Karı zayıf şirketler arasında THY, Tüpraş, Erdemir, Kardemir, Halkbank, Vakıfbank sayılabilir. Detaylarla

ilgilenenler için kar görünüm raporumuzun linkini paylaşıyoruz.

http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20190723164519258_1.pdf
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Haberler & Makro Ekonomi
IMF Küresel Ekonomik Görünüm Raporunu Yayınladı 

IMF dün Küresel Ekonomik Görünüm Raporunun Temmuz güncellemesini paylaştı. Küresel büyümede zayıf görünümün devam ettiğini

söyleyen IMF 2019 küresel büyüme tahminini Nisan raporuna göre 0,1 puan aşağı çekerek %3,2’ye çekti. Benzer şekilde 2020 büyüme

tahmini 0,1 puan aşağı yönlü revizyonla %3,5’e çekildi. IMF yılbaşından bu yana açıklanan büyüme rakamlarının ve enflasyonda görülen

yumuşamanın küresel aktivitede öngörülenden daha zayıf bir görünüme işaret ettiğini not ediyor. 

 

Gelişmiş ülkeler için 2019 ve 2020 tahminleri %1,9 (Nisan raporuna göre 0,1 puan yukarıda) ve %1,7 olarak açıklandı. 2019 yılına ait

güncellemede ABD büyüme tahminin 0,3 puan yukarı güncellenmesi etkili oldu (%2,6). Öte yandan Gelişmekte Olan Ülkeler için büyüme

tahminleri 2019 ve 2020 için Nisan raporuna göre sırasıyla 0,3 ve 0,1 puan aşağı çekilerek %4,1 ve %4,7 olarak açıklandı. 

 

IMF Temmuz Raporlarında Türkiye’ye yönelik makro tahminlerini paylaşmıyor. Raporda Türkiye ile ilgili dikkat çeken nokta ise 2019 yılında

Gelişen Avrupa büyümesinde beklenen yavaşlamanın Türkiye kaynaklı olduğunun belirtilmesi oldu. IMF ilk çeyrekte beklenenin üzerinde kamu

desteğiyle gelen büyüme sürprizi ardından büyümede daralmanın devam edeceğini not ediyor.    

 

BIST-100 Hacim Yabanci%  EM Türkiye Gösterge 5 Yıllık CDS US$/TRY EUR/TRY Sepet

Kapanış 102,556 7,022 65.48 1055 253 17.64 366.58 5.6886 6.3614 6.0515 2019 7.51%

1 Gün Δ 1.5% 26.7% 0.0 bps 0.2% 2% -12 bps -9.4 bps 0.2% -0.1% -0.4% 2020 6.24%

1AylıkΔ 9.1% 1.3% 1.0 bps 0% 13% -233 bps -80 bps -2% -0.1% 0.4% 2021 5.16%

En İyi 5 (%) AVOD 9% TSKB 5% GOLTS 4% METRO 4% SAHOL 4%

En Kötü 5 (%) YATAS -2% KERVT -2% ISFIN -2% GUBRF -2% KOZAL -1%

 Hacmi En Yüksek 5 (TRY mn) GARAN 1195 THYAO 1148 HALKB 393 AKBNK 258 PETKM 245

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



x

Sirket Haberleri

TAV Holding

Kapanış (TL) : 25.92 -  Hedef Fiyat (TL) : 39.2 - Piyasa Deg.(TL) : 9416 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 4.83 ↑
TAVHL TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 51.24 Analist: esirinel@isyatirim.com.tr 

2Ç19 net kar rakamı beklentilerin üzerinde 

TAV Havalimanları 2Ç18’deki 86 milyon € net kar rakamına kıyasla 2Ç19’de İstanbul Havalimanının önemli bir katkısının olmaması

nedeniyle bizim 30 milyon € ve piyasanın 28 milyon € beklentisinin üzerinde 37 milyon € net kar rakamı kaydetti. İstanbul Atatürk

Havalimanı katkısı dışarıda bırakıldığında, TAV’ın 2Ç18’deki 28 milyon € net kar rakamı 2Ç19’de azalan kur farkı giderleri nedeniyle 35

milyon €’ya artmış oluyor. Istanbul Atatürk Havalimanı dışarıda bırakıldığında, şirketin konsolide satış gelirleri 2Ç19’de beklentilerin

üzerinde yıllık bazda %9 artış ile 190 milyon €’ya ulaştı. Yine Istanbul Atatürk Havalimanı katkısı hariç, şirketin 2Ç19’deki FAVÖK ve

FAVKÖK rakamlarının her ikisi de  beklentilerle uyumlu yıllık bazda %11 artışla sırasıyla 96 milyon € ve 98 milyon €’ya yükseldi.

Yorum: TAV’ın piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen 2Ç19 net kar rakamına kısmi olumlu piyasa tepkisi olabileceğini düşünüyoruz..

Şirket İstanbul Atarürk Havalimanının erken kapanmasına ilişkin olarak kar kayıplarının değerleme raporlarının uluslararası danışmanlar

tarafından yetkilelere sunulduğunu, ve DHMİ ile halen devam eden kar kayıpları hesaplama görüşmelerinin kısa zamanda neticeye

varmasını beklediklerini belirtiyor. Önümüzdeki dönemde bununla ilgili olarak telafi ödemesi miktarının, zamanının ve methodunun ile ilgili

haber akışının hisse performansı üzerinde etkili olacağını düşünüyoruz. Buna ek olarak TAV’ın yurtiçinde ve yurtdışında katıldığı / teklif

verdiği projelerde/ ihalalerde gerçekleşebilecek olumlu sonuçlar hisseyi olumlu etkileyebilir. 

Tofaş Fabrika

Kapanış (TL) : 20.2 -  Hedef Fiyat (TL) : 22.82 - Piyasa Deg.(TL) : 10100 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 2.73 ↔
TOASO TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 12.95 Analist: esirinel@isyatirim.com.tr 

Yıllık bakım nedeniyle üretime ara verilmesi

Tofas 5 Ağustos ve 28 Ağustos arasında yıllık bakım nedeniyle üretime ara vereceğini açıkladı.

Kordsa Teknik Tekstil

Kapanış (TL) : 11.88 -  Hedef Fiyat (TL) : 16.91 - Piyasa Deg.(TL) : 2311 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.37 ↔
KORDS TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 42.33 Analist: kdemirak@isyatirim.com.tr 

Kordsa, Axiom Materials LLC şirketinin satın alınma işlemin tamamlandığını açıkladı

Kordsa, Axiom Materials LLC şirketinin satın alınma işlemin 178mn dolar bedel karşılığında tamamlandığını açıkladı. Hatırlanacağı üzere

Kordsa 19 Şubat tarihli KAP açıklamasında ABD’de bulunan iştiraki Kordsa Inc in ABD menşeili Axiom Materials LLC şirketini satın

alacağını açıklamıştı. Axiom Materials ileri kompozit materyaller geliştiren ve üreten önemli bir oyuncu olarak öne çıkıyor ve uzay ile

havacılık endüstrilerinde hizmet veriyor. Kordsa’nın hali hazırda Axiom Materials ile ticari ilişkisi bulunuyor. Axiom Materials’ın %95,83

hissesini için satın alma bedeli 174,8 milyon dolar olarak açıklanmıştı. Şirket satın almayı uzun dönemli borç ile finanse etmeyi planlıyor.

Axiom Materials’ın 50mn dolar satış geliri bulunuyor ve Kordsa’nın ana işinden daha karlı olarak yaklaşık %25 FAVÖK marjı ile faaliyet

gösteriyor. Satın alma sürecinin yasal onaylar sonrası tamamlanması beklendiğinden herhangi bir piyasa etkisi beklemiyoruz.

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

24/07/2019

Yurtdışı Ajanda Tahm. Önc.

FRN:Üretim Görünüm Göstergesi   Saat:09:45 -- 3

FRN:Yöneticilerin Sahip Olduğu Şirketlerin Üretim 

Görünümü   Saat:09:45 -- 8

AVR:M3 Para Tabanı (Yıllık)   Saat:11:00 -- --

BRZ:FGV Tüketici Güven Endeksi   Saat:14:00 -- 88.5

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

