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Piyasalarda Bugün
Piyasalar                                                                                                                                      06/04/2020
Posta kutunuzda iyi haberler var. Haftasonu Avrupa ve ABD’de yeni vaka ve ölü sayısının azalması haberleri ile haftaya yüksek moralli

başlıyoruz. Ölüm sayısındaki  iyileşme sadece yeni vaka sayısındaki azalmadan değil, iyileşenlerin artmasından da kaynaklanıyor.

 Avrupa için Nisan sonu olarak öngördüğümüz hastalığın kontrol altına alınması sürecini ay ortasına çekiyoruz. Mevcut eğilim devam ederse 

İtalya ve İspanya yoğun bakıma ihtiyaç duyulan hasta sayısını sağlık sisteminin kaldırabileceği seviyelere indirebilecek ve hastalığı kontrol

altına alabilecek.  ABD cephesinde daha uzun zamana ihtiyaç duyulacak.

Korona cephesinden gelen iyi haberlerle Borsa İstanbul’da %2’nin üzerinde yükseliş bekliyoruz. Doların küresel olarak yükselmesi ve Türk

lirasının gelişmekte olan para birimleriyle birlikte  düşmesi bu olumlu tabloyu bozuyor. 

Salgını Mayıs ayında kontrol altına alacağımıza inancımızı koruyoruz. Ancak zayıf Türk lirası ve daralan ekonomiyi düzeltmek yılın üçüncü -

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

Kapanış 89,553 11,438 58.4 832 176 12.11 468.92 6.7024 7.2409 7.010 2020 8.07%

1 Gün Δ 0.0% -22.0% 0.3 bps -0.8% -1% -23 bps 0.0 bps 0.3% -0.8% -1.2% 2021 4.94%

1AylıkΔ -19.2% -25.1% -1.1 bps -20% -27% 119 bps 169 bps 10% -0.8% -1.5% 2022 4.20%

En İyi 5 (%) KLMSN 10% SASA 10% ALGYO 7% KERVT 4% TMSN 4%

En Kötü 5 (%) KAREL -4% NTHOL -3% ISGYO -2% TSKB -2% DEVA -2%

 Hacmi En Yüksek 5 (TRY mn) PETKM 997 SASA 670 GARAN 553 TUPRS 552 ASELS 544

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

Ford Otosan

Kapanış (TL) : 55 -  Hedef Fiyat (TL) : 76.88 - Piyasa Deg.(TL) : 19300 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 5.58 ↓
FROTO TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 39.78 Analist: esirinel@isyatirim.com.tr 

Ford Otosan üretimi duruşunu 27 Nisan’a kadar uzattı. 

Ford Otosan Covid-19 salgını sonucu tedarikte ve teslimatta yaşanan problemler nedeniyle  üretimi duruşunu 27 Nisan’a kadar uzattı. 

Ford Otosan

Kapanış (TL) : 55 -  Hedef Fiyat (TL) : 76.88 - Piyasa Deg.(TL) : 19300 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 5.58 ↓
FROTO TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 39.78 Analist: esirinel@isyatirim.com.tr 

Türk Traktör üretimi duruşunu 20 Nisan’a kadar uzattı.

   Türk Traktör Covid-19 salgını sonucu tedarikte ve teslimatta yaşanan problemler nedeniyle  üretimi duruşunu 20 Nisan’a kadar uzattı.

Türk Traktör

Kapanış (TL) : 42 -  Hedef Fiyat (TL) : 64.87 - Piyasa Deg.(TL) : 2241 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.35 ↑
TTRAK TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 54.46 Analist: esirinel@isyatirim.com.tr 

Mart ayında güçlü yurtiçi satışlar

Türk Traktör’ün Mart ayında toplam satış hacmi  güçlü yurtiçiç satışları sayesinde %3 artışla 2,543 adete ulaştı. küMart ayında yurtiçi

satışlar %48 artış gösterirken işharacat hacmi %31 daraldı. Şirketin 1Ç20’de toplam satış hacmi ise %31 artışla 7,675 adete ulaştı. 1Ç20’de

artan satış hacmi, karlılığı dha yüksek iç satışların payının artması, KKO’daki iyileşme ve borçlanm aoranlarındaki düşüş güçlü net kar

büyümesi sağlayacakken, Covid-19’un olumsuz etkileri 2Ç20’den itibaren hem talep hem de üretimi olumsuz etkileyecek. 

Türk Hava Yolları

Kapanış (TL) : 8.93 -  Hedef Fiyat (TL) : 18.7 - Piyasa Deg.(TL) : 12323 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 275.77 ↔
THYAO TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 109.37 Analist: esirinel@isyatirim.com.tr 

 THY sınırlı sayıda uçtuğu büyükşehirlere olan uçuşlarını da 20 Nisan’a kadar durdurdu. 

THY sınırlı sayıda uçtuğu büyükşehirlere olan uçuşlarını da 20 Nisan’a kadar durdurdu. 

DO & CO Aktiengesellschaft

Kapanış (TL) : 253.5 -  Hedef Fiyat (TL) : 711.2 - Piyasa Deg.(TL) : 2470 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.68 ↔
DOCO TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 180.55 Analist: eakalan@isyatirim.com.tr 

DOCO 2020/2021 hedeflerine mevcut koşullarda ulaşılamayacağını ve temettü dağıtmama teklifinde bulunulacağını açıkladı.   

     Süregelen COVID-19 salgını dolayısıyla dünya genelinde uçuşlarda meydana gelen ciddi azalma ve resmi makamlar tarafından 

organizasyonlar ve restoran işletmelerine yönelik getirilen kısıtlamalar ve yasaklamalar sebebiyle, DO & CO 1 Nisan tarihinde başlayan 

2020/2021 mali yılı ile ilgili beklentilere mevcut şartlarda ulaşılmasının mümkün olmadığını açıkladı. Şirket 2020/2021 mali yılında yaklaşık 

1.3 milyar  EUR ciroya ulaşmayı hedefliyordu. Buna ek olarak, 2019/2020 mali yılına ait olumlu operasyonel sonuçların, krizin yarattığı 

olağanüstü yüklerden ve bunların ticari faaliyetler üzerindeki sonuçlarından olumsuz etkileneceği belirtildi (önceki ciro beklentisi: 1 milyar 

EUR). Belirsizliğin sürmesi nedeniyle şirket yeni beklentiler paylaşamıyor. Şirket yönetimi personel ve üretim giderlerinden tasarruf edilerek 

faaliyetlerin südürülmesine yönelik kapsamlı bir plan devreye koymuş olup bu süreçte operasyonların sürdürülebilirliğini garanti altına almak 

amacıyla yeterli nakit miktarı güvence altına alınmıştır. Değişken maliyetler DOCO’nun havayolu ikram hizmetleri operasyonlarının %80’nini 

uluslararası organizasyon ikram hizmetlerinin %90’ını oluşturmaktadır.

 

Ek olarak, toplantı yasağı nedeniyle 15 Temmuz tarihinde Viyana'da yapılması planlanan yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı 

yapılamayacaktır. Yeni tarih ilerleyen zamanlarda bildirilecektir. Yönetim Kurulu, Genel Kurul'a 2019/2020 mali yılı ile ilgili kar dağıtımı 

yapılmamasını önerme kararı almıştır.

 

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

06/04/2020

Yurtdışı Ajanda Ülke Tahm. Önc.

Fabrika Siparişleri (Aylık) -Saat:09:00 Almanya -2,0% 5,5%

Fabrika Siparişleri (Yıllık)-Saat:09:00 Almanya 1,3% -1,4%

Markit Almanya İnşaat PMI-Saat:10:30 Almanya -- 55,8

Markit/CIPS Insaat PMI-Saat:11:30 İngiltere -- 52,6
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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

