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Piyasalarda Bugün
Piyasalar                                                                                                                                      30/07/2019
Gelişmekte olan ülke fonlarından çıkış devam ediyor…

Gelişmekte olan piyasalardan uyarı sinyalleri geliyor. Fed’in 10 yıl aradan sonra faizleri indirmeye başlamasına ve ABD hisse senetlerinde yeni

zirvelere rağmen MSCI gelişmekte olan ülke hisse senedi endeksi son üç ayda %3 değer kaybetti. Daha da önemlisi ABD merkezli gelişmekte

olan ülke ETF’lerinden son haftalarda  istikrarlı bir çıkış görülüyor. 

Gelişmekte olan piyasalara yönelik risk iştahında genele yaygın bir bozulma söz konusu değil. 2018 yılında ağır darbe alan Arjantin (+%45) ve

Türkiye (+%18) hisse senetleri son üç ayda en çok kazandıran varlıklar olarak öne çıkıyor.

Türkiye varlıkları özellikle Temmuz ayındaki performansıyla dikkat çekiyor. MSCI Türkiye Temmuz ayında %12 yükselişle açık ara önde

gidiyor. Döviz piyasası, yerel tahviller, CDS ve euro-tahvillerde de benzer bir tablo görülüyor.

Son dönemdeki sert yükseliş sonrası Borsa İstanbul’da yatay bir açılış bekliyoruz. 2019 hedefini aşağı çeken Arçelik hisselerini En Çok

Önerilenler listesinden çıkarıyor ve hisse için AL tavsiyemizi TUT olarak güncelliyor. Güçlü nakit yaratımından dolayı Trakya Cam hisselerinde

endekse göre daha iyi bir seyir bekliyoruz.

Bugün saat 11.00’de Ekonomi Maliye Bakanı Albayrak’ın basın toplantısı ve saat 14:00’te bankaların Haziran ayı konsolide sonuçları

izlenecek. Kar takviminde Garanti Bankası, Türk Traktör Anadolu Sigorta ve Anadolu Hayat öne çıkıyor.
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BIST-100 Hacim Yabanci%  EM Türkiye Gösterge 5 Yıllık CDS US$/TRY EUR/TRY Sepet

Kapanış 103,373 7,142 65.39 1046 259 16.10 352.42 5.6373 6.2699 5.9374 2019 7.56%

1 Gün Δ 0.5% -2.1% -0.1 bps -0.3% 1% -62 bps -2.0 bps -0.5% -0.7% 0.9% 2020 6.28%

1AylıkΔ 7.1% 12.5% 0.3 bps -1% 12% -345 bps -45 bps -2% -0.7% 2.4% 2021 5.19%

En İyi 5 (%) NETAS 6% ASELS 5% ANACM 4% KOZAA 4% GENTS 4%

En Kötü 5 (%) CEMTS -3% TKFEN -2% MPARK -2% YATAS -2% YKBNK -2%

 Hacmi En Yüksek 5 (TRY mn) THYAO 959 GARAN 882 ASELS 553 HALKB 320 AKBNK 310

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

Arçelik                       

Kapanış (TL) : 20.9 -  Hedef Fiyat (TL) : 23.7 - Piyasa Deg.(TL) : 14123 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 4.82 ↓
ARCLK TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 13.4 Analist: esirinel@isyatirim.com.tr 

2019 şirket beklentilerinde aşağı yünlü revizyon

2Ç19 net kar rakamı tahminlerin biraz altında Arçelik 2Ç19’de beklentilerin biraz altında (İş Yatırım: 236 milyon TL; Piyasa:240 milyon TL)

operasyonel performansdaki iyileşme nedeniyle yıllık bazda %52 artışla 219 milyon TL net kar rakamı açıkladı. Şirketin 2Ç19 konsolide

satış gelirleri beklentilerle uyumlu (İş Yatırım: 8.48 milyar TL; Piyasa: 8.44 milyar TL) yıllık bazda %29 artışla 8.43 milyar TL olarak

gerçekleşti. 2Ç19 FAVÖK rakamı ise beklentilerle uyumlu (İş Yatırım: 876 milyon TL; Piyasa: 893 milyon TL) yıllık bazda %66 artışla 908

milyon TL’ye yükselirken, FAVÖK Marjı %10.8 olarak gerçekleşti.

Şirket beklentilerinde aşağı yünlü revizyon Arçelik 2019 için Türkiye beyaz eşya pazarı daralma beklentisini %10’dan %15’e revize ederken,

global beyaz eşya pazar için %2 büyüme beklentisini korudu. Şirket 2019 yılı için konsolide satış geliri önceki %25-%30 büyüme beklentisini

ise %20-%25’e düşürürken, FAVÖK marj hedefini ise önceki %11.5’den %10.’5e düşürdü. Şirket uzun vadeli %12 FAVÖK marj

beklentisinde ise değişikliğe gitmedi. Şirket beklentileri 2019 yılı için yıllık bazda %24-%29 artış ile 3.39 milyar TL -3.53 milyar TL FAVÖK

rakamına işaret ediyor.  

Tavsiyemizi AL’dan TUT’a çekiyoruz Arçelik’in 2Ç19’de faaliyet kalemleri beklentilerle uyumlu gerçekleşmesine rağmen, şirketin 2019 yılı

için satış gelirleri ve FAVÖK beklentilerinde aşağı yönlü revizyona gitmesini olumsuz olarak görüyoruz. Hisse son iki ayda endeksin %5

üzerinde, yıl başında bu yana ise endeksin %17 üzerinde performans gösterdi. ARCLK için 23.7TL hedef fiyatımız %13 sınırlı getiriye işaret

ettiğinden hisse için tavsiyemizi AL’dan TUT’a çekiyoruz.

 

Trakya Cam

Kapanış (TL) : 2.91 -  Hedef Fiyat (TL) : 3.94 - Piyasa Deg.(TL) : 3638 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 2.85 ↑
TRKCM TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 35.4 Analist: kdemirak@isyatirim.com.tr 

TRKCM 2Ç19: Operasyonel rakamlar beklentilere paralel, nakit yaratımı güçlü    

Trakya Cam 2Ç19’da 171mn TL net kar açıkladı. (Is Yatırım: 128mn TL, Piyasa: 161mn TL). Net kar tarafında görülen sapmanın en önemli

nedeni beklentimizin altında kalan etkin vergi oranı oldu.

Satış gelirleri 2Ç19’da yıllık bazda %31 artışla beklentilere paralel 1.737mn TL gerçekleşti. (Is Yatırım: 1.700mn TL, Piyasa: 1.717mn TL).

Hindistan operasyonlarının konsolidasyon etkisi hariç bakıldığında ise yıllık satış büyümesinin %23 olarak tahmin ediyoruz. Görece zayıf

kalan birebir satış büyümesinin temel nedenin Türkiye düz cam satışlarında devam eden zayıflık olduğunu düşünüyoruz.

2Ç19 FAVÖK, beklentilere büyük ölçüde paralel olarak, yıllık %2 artış ile 99mn TL olarak gerçekleşti. (Is Yatırım: 295mn TL, Piyasa: 306mn

TL). Şirketin FAVÖK marjı, karlı Türkiye düz cam işinin azalan katkısı, artan üretim ve navlun maliyetleri, karlılığı görece düşük ihracatın

artan payı, nedeniyle yıllık bazda 5,0 puan, çeyreksel bazda ise 1,5 puan gerileyerek, %17,3 olarak gerçekleşti.

Trakya Cam’ın operasyonlarından nakit yaratımı, ihtiyatlı işletme sermayesi yönetimi sayesinde, 2Ç19’da oldukça güçlü gerçekleşti. Buna

bağlı olarak şirketin net borcu, Polatlı’da devam eden yatırım harcamaları ve Mayıs sonu yapılan temettü ödemesine rağmen çeyreksel

bazda yalnızca %5 artışla 1.28mlyr TL oldu. Sonuçlara piyasa tepkisinin hafif olumlu olmasını bekliyoruz.

Şişe Cam                      

Kapanış (TL) : 5.02 -  Hedef Fiyat (TL) : 6.17 - Piyasa Deg.(TL) : 11295 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 5.93 ↔
SISE TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 22.95 Analist: kdemirak@isyatirim.com.tr 

SISE 2Ç19: Beklentilerin üzerinde vergi gelirleri net karı destekledi   

Bizim beklentimiz 424mn TL’nin üstünde ancak piyasa beklentisi olan 454mn TL’ye paralel olarak, Şişe Cam 2Ç19’da 480mn TL (-%26

YoY) net kar açıkladı. Özellikle Trakya Cam ve Soda Sanayiide beklentilerimizin üzerinde gerçekleşen vergi gelirleri net kar tarafında

görülen sapmanın nedeni oldu. Konsolide satış gelirleri 2Ç19’da Cam Ambalaj (ANACM.IS) ve Kimyasallar (SODA.IS) iş kollarının güçlü

ciro katkısı ile, %27 artış ile 4.7 milyar TL’ye ulaştı. 2Ç19, FAVÖK beklentilere paralel %23 artışla 975mn TL gerçekleşti. (İŞY:939mn TL,

Piyasa: 937mn TL) Soda Sanayii ve Anadolu Cam’ın sonuçlarını Cuma günü açıklamış olmasından dolayı, Şişecam’ın sonuçlarına

herhangi bir piyasa tepkisi 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

30/07/2019

Yurtiçi Ajanda
TTRAK 2Ç19 mali tablo açıklaması (İŞY net kar tahmini: 13 

mn TL, Piyasa beklentisi: 12 mn TL)

Yurtdışı Ajanda Tahm. Önc.

JPN:İşsizlik Oranı   Saat:02:30 -- 0.024

JPN:İş/Başvuru Oranı   Saat:02:30 -- 1.62

JPN:Sanayi Üretimi    (Aylık)   Saat:02:50 -- --

JPN:Sanayi Üretimi    (YoY)   Saat:02:50 -- --

FRN:GSYİH (Yıllık)   Saat:08:30 -- 0.012

ALM:GFK Tüketici Güveni   Saat:09:00 -- 9.8

FRN:Tüketici Harcamaları  (Aylık)   Saat:09:45 -- 0.004

AVR:Ekonomik Güven    Saat:12:00 -- 103.3

AVR:İş İklimi Göstergesi   Saat:12:00 -- 0.17

AVR:Sanayi Güveni   Saat:12:00 -- -5.6

AVR:Hizmet Güveni   Saat:12:00 -- 11

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

ALM:TÜFE (Aylık)   Saat:15:00 -- --

ALM:TÜFE (Yıllık)   Saat:15:00 -- --

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

ABD:Kişisel Gelir   Saat:15:30 -- --

ABD:PCE Deflator (Aylık)   Saat:15:30 -- --

ABD:PCE Deflator  (Yıllık)   Saat:15:30 -- --

ABD:Bekleyen Konut Satışları MoM   Saat:17:00 -- 0.011
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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

