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Piyasalarda Bugün
Piyasalar                                                                                                                                      14/02/2020
Dünyadan negatif ayrışıyoruz…

Dünya borsalarında virüs salgınının hızlandığına yönelik endişelere rağmen sakin bir seyir görülüyor. Tahvil faizlerindeki gerileme getiri

arayan küresel yatırımcıların ABD hisse senetlerine yönelmesine neden oluyor. Gelişmekte olan ülke borsaları yerel yatırımcıların hisse

senedine yönelmesi sayesinde virüs salgını satışına direniyor.

Türkiye hisse senetleri Şubat ayındaki satışlar nedeniyle gelişmekte olan ülkelerden pozitif ayrışmasının tamamına yakınını geri verdi. Banka

hisselerinden Aselsan, THY, otomotiv hisselerine yöneliş devam ediyor.

ABD vadelileri ve Asya borsalarındaki yükselişin desteğiyle Borsa İstanbul’da sınırlı pozitif bir açılış öngörüyoruz. Borsa İstanbul’un önündeki

ilk direnç olarak 121.000 öne çıkıyor. Olası kar satışlarında ilk destek olarak 119.500 seviyesini görüyoruz. Türk lirasının değer

kaybedeceğine işaret eden  opsiyon fiyatlamaları borsadaki yükselişi baskılayabilir.
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Haberler & Makro Ekonomi
Tüketici kredi büyemesini sınırlama amaçlı makro ihtiyadi tedbirler gündemde

Reuters'ın haberine göre zorunlu karşılık oranlarında, %30'u aşan tüketici kredi büyümesini kontrol etmek amaçlı, yeni bir düzenleme

gündemde.

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

Kapanış 120,541 20,434 60.6 1106 261 11.08 271.88 6.0568 6.5873 6.300 2019 9.20%

1 Gün Δ 0.4% -17.3% -0.3 bps -0.3% 0% 6 bps 1.0 bps 0.4% 0.0% 0.2% 2020 6.95%

1AylıkΔ -0.4% -8.9% -1.3 bps -3% -6% 81 bps 26 bps 3% 0.0% -0.2% 2021 5.91%

En İyi 5 (%) GUBRF 11% KLMSN 10% SASA 9% ISGYO 8% HEKTS 6%

En Kötü 5 (%) TRCAS -3% TUPRS -3% KAREL -2% EGEEN -2% ISMEN -2%

 Hacmi En Yüksek 5 (TRY mn) THYAO 2633 ASELS 1408 TUPRS 794 SASA 615 ISFIN 598

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

Koç Holding

Kapanış (TL) : 19.82 -  Hedef Fiyat (TL) : 23.5 - Piyasa Deg.(TL) : 50261 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 14.85 ↔
KCHOL TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 18.57 Analist: mkucukmeral@isyatirim.com.tr 

Koç Holding 4Ç19 Finansal Sonuçları

Koç Holding 4Ç19’da 1.11 milyar TL konsolide net kar açıklarken, piyasa beklentisi 877 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. Net kar daha

önce sonuçlarını açıklayan halka açık iştiraklerin güçlü kar katkıları nedeni ile beklentileri aşmış olsa da yıllık bazda %35 düşüş gösterdi.

Net kardaki yıllık düşüş büyük ölçüde enerji ve finans segmentlerinin zayıf katkısından kaynaklandı. Koç Holding’in net varlık değerinin

%90’ınan fazlasını oluşturan halka açık iştiraklerin sonuçlarını daha önce açıklamış olması nedeniyle sonuçların hisse fiyatı üzerinde

önemli bir hareket yaratmasını beklemiyoruz. 

 

Tavsiyemizi AL’a yükseltiyoruz: Hisse, tavsiyemizi indirdiğimiz 2 Aralık 2019’dan beri endeksin %14 altında performans gösterdi. Bu zayıf

performans sonrası hissenin net aktif değer iskontosu son 3 ay ve son 1 yıllık ortalamaları olan %2 ve %4’in üzerine %7’ye yükseldi. Aynı

zamanda halka açık iştiraklerinden ve solo nakit pozisyonundan oluşan portföyüne olan primi ise son 3 aylık ve 1 yıllık ortalamaları olan

%14 seviyesinden %9 seviyesine geriledi. Değişiklik yapmadığımız hedef değerimiz TL23.5’ye olan getiri potansiyelinin %19’a

yükselmesinin ardından KCHOL hisseleri için tavsiyemizi yeniden AL’a yükseltiyoruz. 

Emlak Konut GYO

Kapanış (TL) : 1.65 -  Hedef Fiyat (TL) : 1.88 - Piyasa Deg.(TL) : 6270 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 44.18 ↔
EKGYO TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 13.89 Analist: eakalan@isyatirim.com.tr 

Emlak Konut refinansman amacıyla 1.3 milyar TL tutarında kredi kullandı.

Emlak Konut refinansman amacıyla 1.3 milyar TL tutarında kredi kullandı. Şirket’in 3Ç19 sonu itibari ile 4.1 milyar TL net borcu bulunmakta.

(Nötr)

İş GYO                        

Kapanış (TL) : 2.07 -  Hedef Fiyat (TL) : 1.35 - Piyasa Deg.(TL) : 1985 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 26.2 ↔
ISGYO TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: -34.98 Analist: eakalan@isyatirim.com.tr 

İş Bankası  Merkezleri Yönetim ve İşletim iştirakine ait 2,42 oranındaki İş GYO paylarını satın aldı.

İş Bankası, Merkezleri Yönetim ve İşletim A.Ş.'ye ait olan %2,42 oranındaki İş GYO paylarının tamamını 44.3mn TL (hisse başı 1.9

TL)bedel ile satın aldı. Böylece bankanın İş GYO’daki toplam payı %47.9’dan %50.32’ye yükseldi.

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

14/02/2020

Yurtiçi Ajanda
Aralık Cari Denge - Saat:10.00

Şubat TCMB Beklenti Anketi - Saat:14.30

VAKBN 4Ç19 mali tablo açıklaması (İŞY net kar tahmini: 1092 mn TL, Piyasa 

beklentisi: 1022 mn TL)

Ocak konut satışları verisi

Yurtdışı Ajanda Ülke Tahm. Önc.

Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (D.A.) (Çeyrek Bazda)-Saat:02:50 Japonya

Gayrisafi Yurtiçi Hasıla wda (Yıllık)-Saat:02:50 Japonya

Ticaret Dengesi (Dönemsellikten Arındırılmış)-Saat:02:50 Japonya

Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (D.A.) (Çeyrek Bazda)-Saat:02:50 Japonya

Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (D.A.) (Yıllık Bazda)-Saat:10:00 Almanya 0.001 0.001

Perakende Satışlar  (Aylık)-Saat:10:00 Almanya 0.004 0.005

Sanayi Üretimi    (Aylık)-Saat:13:00 Avrupa Bölgesi

Kapasite Kullanımı-Saat:13:00 Avrupa Bölgesi 0.001 0.001

İmalat Üretimi-Saat:13:00 Avrupa Bölgesi 0.01 0.01

İş Stokları-Saat:16:30 ABD 0.003 0.003

Michigan Üniversitesi Duyarlılık Endeksi-Saat:17:15 ABD -0.003 -0.003

-Saat:17:15 ABD 0.768 0.77

-Saat:17:15 ABD -0.003 0.002

-Saat:18:00 ABD 0.001 -0.002

-Saat:18:00 ABD 98.9 99.8
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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

