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Piyasalarda Bugün
Piyasalar                                                                                                                                      06/08/2019
Hasar kontrol…

Küresel piyasalardaki düzeltme öngördüğümüzden daha hızlı ve sert yaşanıyor. ABD – Çin arasındaki ticaret kavgasının kur savaşına

dönüşmesi korkusuyla son üç günde hisse senetlerinde yaşanan kayıp gelişmiş ülkelerde %4, gelişmekte olan ülkelerde %6’yı aştı. MSCI

Türkiye aynı dönemde %3,6 değer kaybetti. 

Çin Merkez Bankası’nın renminbi fixingini psikolojik olarak önemli 7,0 seviyesinin altında açıklaması sonrası ABD vadelilerinde ve Asya

piyasalarında toparlanma çabaları görülüyor. Çin Merkez Bankası’nın renminbideki değer kaybını sınırlı tutmasını piyasalar için iyi haber olarak

görüyoruz. Bizi endişelendiren ise Trump’ın durmak için bir nedeni olmaması.

 

ABD ve Asya borsalarındaki satışlara paralel Borsa İstanbul’da hafif satıcılı bir açılış bekliyoruz. Türk lirasının gelişmekte olan piyasalara göre

güçlü seyri ve Londra piyasasında TRY kur swap oranlarının düşük kalmaya devam etmesi Türkiye varlıklarındaki satışın sınırlı olacağına

işaret ediyor.
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Haberler & Makro Ekonomi
Merkez Bankası Zorunlu Karşılıkları Artırdı ve Swap Piyasasındaki İşlemlerin Vadesini Uzattı

Merkez Bankası biraz önce yaptığı duyuru ile yabancı para mevduat/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarını tüm vade

dilimlerinde 100 baz puan artırdı. Ayrıca TCMB nezdinde tutulan ABD doları cinsi zorunlu karşılıklara, rezerv opsiyonlarına ve serbest

hesaplara uygulanan faiz oranının 100 baz puan indirilerek yüzde 1 olarak belirlenmesine karar verilmiştir. Banka söz konusu değişiklikler ile

piyasadan yaklaşık 2,1 milyar ABD doları likidite çekileceğini söylüyor. 

 

Merkez Bankası dün bir basın açıklaması ile 1 hafta vadeli olarak gerçekleştirilmekte olan döviz karşılığı Türk lirası swap işlemlerinin,

geleneksel ihale (çoklu fiyat) yöntemiyle 1, 3 ve 6 ay vadeli olarak da gerçekleştireceğini duyurdu. Söz konusu vade uzatımı ve fiyatlama

yönetimi değişimi (geleneksel ihale yönteminin eklenmesi) ile TL ve döviz yönetimindeki esnekliğin artırılması amaçlanıyor. 

 

Söz konusu değişiklikler ile Merkez Bankası resmi rezervlerinin artacağını düşünüyoruz. Öte yandan özellikle munzam karşılık oranlarının

yükseltilmesi ile birlikte fonlama maliyetlerini artıracağı için bu adımın bankacılık sektörü için olumsuz olduğunu düşünüyoruz .   

 

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

Kapanış 98,673 5,851 64.76 973 249 16.29 394.38 5.5660 6.2059 5.898 2019 7.21%

1 Gün Δ -1.0% -8.8% -0.2 bps -3.1% -1% 11 bps 18.4 bps -0.4% 0.0% -0.6% 2020 5.99%

1AylıkΔ -1.0% -29.5% -0.7 bps -8% 0% -269 bps 18 bps -1% 0.0% -1.8% 2021 4.95%

En İyi 5 (%) METRO 8% IHLAS 6% KOZAA 5% ALGYO 5% TUKAS 4%

En Kötü 5 (%) TKFEN -4% SAHOL -4% YATAS -4% KORDS -4% AGHOL -4%

 Hacmi En Yüksek 5 (TRY mn) GARAN 837 THYAO 769 VAKBN 286 KOZAA 282 ASELS 274

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

Kordsa Teknik Tekstil

Kapanış (TL) : 11.94 -  Hedef Fiyat (TL) : 16.91 - Piyasa Deg.(TL) : 2323 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.43 ↔
KORDS TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 41.62 Analist: kdemirak@isyatirim.com.tr 

KORDS 2Ç19: Beklentilere büyük ölçüde paralel

Kordsa’nın 2Ç19 net dönem karı yıllık bazda %31 oranında artarak 98mn TL oldu. Açıklanan rakam bizim beklentimiz olan 95mn TL’ye

paralel ancak piyasa beklentisi 93 milyon TL’nin çok hafif üzerinde.

Şirket'in satış gelirleri 2Ç19’da 1,32 milyar TL gerçekleşerek bir önceki yılın aynı dönemine göre %60 oranında arttı. Açıklanan rakam bizim

ve piyasanın 1,30 milyar TL’lik beklentisine paralel. Güçlü ciro büyümesinin temel sebepleri olarak, geçen yıl Temmuz ayında satın alınan

FDI ve TPI şirketlerinin konsolidasyon etkisi (tahmini 25mn dolar ciro katkısı) ve zayıf TL, ön plana çıkıyor.

2Ç19 FAVÖK yıllık bazda %47 artışla 210mn TL’ye yükseldi. Bu rakam bizim beklentimiz olan 195 milyon TL’nin hafif üzerinde kalırken,

piyasa beklentisi olan 199 milyon TL’ye paralel gerçekleşti 2Ç19 FAVÖK marjı, geçen yılın yüksek baz etkisi ve yeni konsolide edilen

şirketlerin görece daha düşük karlılığa sahip olması nedeni ile, yıllık bazda 1,8 puan azalarak %15,6 olarak gerçekleşti. Çeyreksel bazda ise

EBITDA marjı yatay bir seyir izledi. Sonuçların piyasa beklentisine büyük ölçüde paralel olması neden ile herhangi bir piyasa etkisi

beklemiyoruz. 

Enka İnşaat

Kapanış (TL) : 5.79 -  Hedef Fiyat (TL) : 6.27 - Piyasa Deg.(TL) : 28950 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.42 ↔
ENKAI TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 8.27 Analist: eakalan@isyatirim.com.tr 

Enka İzmir santralinde üretimin durdurulduğunu açıkladı

Enka yap-işlet modeli kapsamında geliştirilen İzmir doğalgaz kombine çevrim elektrik santralinin sözleşmesinin sona ermesinin ardından

üretimin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı. Adapazarı ve Gebze santrallerinde de üretimin aynı şekilde durdurulması ardından beklenen

bir durum olması nedeniyle nötr bir tepki bekliyoruz.

Adana Çimento (A)             

Kapanış (TL) : 6.75 -  Hedef Fiyat (TL) : 7.64 - Piyasa Deg.(TL) : 595 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.05 ↔
ADANA TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 13.21 Analist: eakalan@isyatirim.com.tr 

Adana Çimento temettü dağıtım tarihi ve stopaj oranında güncellemeye gitti.

Kap’ta yer alan açıklamaya göre Şirket temettü dağıtım tarihi ve stopaj oranında güncellemeye gitti. Ödeme tarihi 9 Ağustos, stopaj %15

olarak güncellendi. Net temettü tutarında bir değişiklik yapılmadı. Açıklanan temettü, ADANA A,B ve C grubu hisseleri için sırasıyla hisse

başına 1.46 TL, 1.04 TL ve 0.14 TL brüt temettüye işaret ediyor.

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

06/08/2019

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

38mn TL, Piyasa beklentisi: 72 mn TL)

BIMAS 2Ç19 mali tablo açıklaması (İŞY net kar tahmini: 350 

mn TL, Piyasa beklentisi: 306 mn TL)

MGROS 2Ç19 mali tablo açıklaması (İŞY net kar tahmini: 

140 mn TL zarar, Piyasa beklentisi: 163 mn TL zarar)

BIZIM 2Ç19 mali tablo açıklaması (İŞY net kar tahmini: 8 mn 

TL, Piyasa beklentisi: 7 mn TL)

ASELS 2Ç19 mali tablo açıklaması (İŞY net kar tahmini: 760 

mn TL, Piyasa beklentisi: 698 mn TL)

Yurtdışı Ajanda Tahm. Önc.

JPN:İşçi Nakit Gelirleri YoY % Saat:02:30 -- -0.002

JPN:Coincident Index   Saat:08:00 -- 103.4

JPN:Öncü Göstergeler CI   Saat:08:00 -- 94.9

ALM:Fabrika Siparişleri (Aylık)  % Saat:09:00 -- -0.022

ALM:Fabrika Siparişleri (Yıllık) % Saat:09:00 -- -0.086

ABD:JOLTs - Acilan Pozisyonlar ve Is Gucu Degisim Verisi   

Saat:17:00 -- 7323
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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

