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Piyasalarda Bugün
Piyasalar                                                                                                                                      02/11/2020
Küresel dalga sertleşiyor…

Küresel satış dalgası sertleşiyor. Avrupa’nın ikinci dalgaya karşı sokağa çıkma yasaklarına başvurması ve ek ABD mali paketinin seçimler

sonrasında da çıkarılmaması ihtimali büyümede çift dip senaryolarını gündeme getirerek küresel risk iştahını bozdu. Eylül başında gördüğü

tepe noktasına göre S&P 500 %9, MSCİ Dünya %7 aşağıda işlem görüyor.

Küresel risk iştahı güçlüyken uygulanan yanlış politikalar ve jeopolitik riskler nedeniyle dünyadaki yükselişe katılmayan Türkiye varlıkları hava

sertleşince dünyadan daha çok değer kaybediyor. MSCI Türkiye Ekim ayında %13, Temmuz tepe noktasına göre %25 değer kaybıyla en

kırılgan gelişmekte olan borsalar arasında yer alıyor.

Yaşanan gelişmeler Türkiye’yi iki kanaldan vurabilir. Avrupa büyümesinde çift dip ile karşılaşılan bir senaryo ihracatının yarısını Avrupa’ya

yapan Türkiye'nin dışa dönük dengelenmesini zorlaştırabilir. Biden'ın Başkanlığı kazanmasını Mavi Dalga ile de olsa, Açık Mavi Dalga ile de

olsa Türkiye için yaptırım riskini artırabilir. 

ABD vadelileri ve Asya borsalarının seyri Borsa İstanbul'da tepki alışları gelebileceğine işaret ediyor. Ancak kurun yükselmeye devam etmesi

tepki alışlarının kalıcılığını şüpheli bakiye yapıyor. Demokrat zaferi durumunda Türkiye ve Rusya borsalarının negatif ayrışacağına yönelik

hakim görüş piyasayı baskılayan diğer bir unsur.  Borsa İstanbul için destek ve direnç seviyeleri olarak  1090 ve 1130 seviyeleri öne çıkıyor.

Hisse bazında beklentiden zayıf Anadolu Sigorta'da negatif, beklentileri yenen Türkiye Sigorta'nın pozitif tepki vermesini bekliyoruz.

Beklentilerle uyumlu gelen İş Gyo hisselerinde tepki beklemiyoruz
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Haberler & Makro Ekonomi
TCMB kredi kartlarına uygulanacak maksimum akdi faizi belirlemek için yeni yöntem belirledi

TCMB kredi kartlarına uygulanacak maksimum akdi faizi belirlemek için yeni yöntem belirledi. Buna göre banka ticari müşterilere uygulanan

ücret ve komisyon oranlarının belirlenmesinde kullanılan ağırlıklı fonlama maliyetinin üzerine 55 baz puan ekleyerek kredi kartı akdi faizlerini

belirleyecek. Kredi kartı temerrüt faiz oranı ise maksimum akdi faize eklenecek 30 baz puandan sonra belirlenmiş olacak. Hatırlanacağı üzere

bankalar son olarak kredi kartı faizlerine aylık %1.25 faiz uyguluyorlardı. Bu düzenlemeden sonra bu oran %1.45’e çıkartılmış oldu. Hem

hesaplama açısından daha şeffaf bir uygulama olması hem de fonlama maliyetleri üzerinden gidilerek hesaplanması nedeniyle sektör için

olumlu bir adım olduğunu düşünüyoruz.

BIST-100 Hacim Yabanci%  EM Türkiye Gösterge 10 Yıllık US$/TRY EUR/TRY Sepet

Kapanış 1,112 32,197 49.5 1103 156 14.90 14.45 8.3232 9.716 9.039 2020 11.94%

1 Gün Δ -1.3% 146.8% -0.2 bps -1.5% -3% 41 bps 0.0 bps 2.3% 1.1% -0.4% 2021 7.59%

1AylıkΔ -2.9% -15.8% 1.0 bps 3% -9% 159 bps 1 bps 7% 1.1% -0.1% 2022 5.25%

En İyi 5 (%) KARTN 10% TSKB 10% OTKAR 9% FROTO 7% TOASO 5%

En Kötü 5 (%) ALCTL -10% ALBRK -8% AYGAZ -8% MPARK -7% ECILC -7%

 Hacmi En Yüksek 5 (TRY mn) TSKB 7838 GARAN 1180 SKBNK 1080 PETKM 1073 SISE 841

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

İş GYO                        

Kapanış (TL) : 1.9 -  Hedef Fiyat (TL) : 1.92 - Piyasa Deg.(TL) : 1822 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 17 ↔
ISGYO TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 0.87 Analist: eakalan@isyatirim.com.tr 

ISGYO 3Ç20: Beklentilerle uyumlu sonuçlar

İş GYO yılın üçüncü çeyreğinde, bizim ve piyasanın 4 mn TL net kar beklentisiyle uyumlu, 3 mn TL net kar açıkladı. Geçen sene bu rakam

13 mn TL net zarardı. Net kardaki iyileşme faiz giderlerindeki düşüşten kaynaklandı. Şirket 3Ç20’de yıllık bazda %61 artışla 225 mn TL satış

geliri kaydetti (İş Yatırım: TL232mn; Piyasa: TL227mn). Salgın nedeniyle zayıf seyreden kira gelirleri, konut kredisi faizlerinde Haziran ve

Temmuz aylarında meydana gelen düşüş sonrası güçlü konut satış performansı ile telafi edildi. Konut satış gelirleri geçen senenin aynı

döneminde kaydedilen 75.9 mn TL’ye karşılık 170.8 mn TL gerçekleşti. Diğer yandan kira gelirleri, alışveriş merkezleri ve ticari alanlar için

uygulanan kira indirimleri ve Tuzla Ofisi ve Kapadokya Lodge Otel’in 4Ç19’da satılması sonucu oluşan düşüş nedeniyle yıllık bazda %16.4

düşüş gösterdi. Hatırlanacak olursa, Şirket AVM ve ticaret alanlar için Temmuz ve Ağustos ayında sabit kira bedelleri üzerinden %100

indirim yapma kararı almıştı. Güncel ziyaretçi sayısı ve iş hacmi dikkate alınarak; değişen oranlarda kira desteği ve indirimleri yılsonuna

kadar devam edecek. FAVOK beklentilere paralel, yıllık bazda %9 düşüş ile 47 mn TL gerçekleşti (İş Yatırım: TL50mn; Piyasa: TL50mn).

FAVÖK marjı ise 3Ç19’daki %36.1 seviyesinden %20.5 seviyesine düştü. Marjdaki düşüşte düşük marjlı konut satışlarının kira gelirleri

karşısında cirodaki payının artması etkili oldu. Şirket’in net borç pozisyonu geçen çeyreğe göre hafif düşüşle (- %8) 991 milyon TL

gerçekleşti.

Yorum: Beklentilerin paralel gelen sonuçların önemli bir piyasa tepkisi yaratmasını beklemiyoruz. Hisse şu anki piyasa değerine göre %53

NAD ıskontosu ile işlem görmektedir (tarihsel ortalaması %59). Tut tavsiyemizi koruyoruz.

Türkiye Sigorta

Kapanış (TL) : 5.62 -  Hedef Fiyat (TL) : n.a - Piyasa Deg.(TL) : 6528 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 67.23 ↑
TURSG TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a Analist: bsengonul@isyatirim.com.tr  

Türkiye Sigorta yılın ilk dokuz ayında TL 961 mn net kar açıkladı

Türkiye Sigorta yılın ilk dokuz ayında TL 961 mn net kar açıkladı. Açıklanan net kar rakamı yıllık bazda %98 artışa işaret ederken, şirketin

üçüncü çeyrek net karı ise TL 287mn olarak gerçekleşti. Çeyreksel kar birleşmeden önceki üç şirketin kombine ilk iki çeyrek karlılık

ortalamasına yakın seyrediyor. Hatırlanacağı üzere üç kamu sigorta (elementer) şirketi geçtiğimiz Ağustos ayında birleşme süreçlerini

tamamlamışlardı. Şirketin sigortacılık faaliyetlerinden elde ettiği karın bir göstergesi olan kombine orana baktığımızda, Türkiye Sigorta’nın

%81 gibi oldukça düşük seviyede bir kombine oranla faaliyetini sürdürdüğünü görüyoruz. Bu şirketin sigortacılık faaliyetlerinden %36 oranına

teknik kar marjını yakaladığını gösteriyor ki bu rakam sektörün en iyi performanslarından biri durumunda. Şirketin geçtiğimiz yılın ilk dokuz

ayındaki kombine oranı %100 düzeyindeydi. İlk dokuz aydaki gelişime bakılırsa şirketin yıl sonunda TL 1.3 milyar net kar rakamını

yakalaması çok zor olmayacaktır. Yine de şartların normal seyrinde devam etmesi halinde bunun gerçekleşebileceğini hatırlatmak isteriz.

Şirketin ilk dokuz aylık performansını oldukça olumlu buluyoruz.

Anadolu Sigorta               

Kapanış (TL) : 6.65 -  Hedef Fiyat (TL) : 7.77 - Piyasa Deg.(TL) : 3325 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.49 ↓
ANSGR TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 16.87 Analist: bsengonul@isyatirim.com.tr 

Anadolu Sigorta yılın üçüncü çeyreğinde TL 102mn solo net kar açıkladı

Anadolu Sigorta yılın üçüncü çeyreğinde TL 102mn solo net kar açıkladı. Açıklanan kar rakamı beklentimiz olan TL 108 mn’un altında

gerçekleşmiş durumda. Net kar çeyrek bazında %20 gerilerken, dokuz aylık kümüle kar geçen yılın aynı dönemine göre %16 artış göstermiş

durumda. Beklendiği üzere pandemi nedeniyle hızla düşen hasar frekansları ekonominin açılması ve yazın artan trafik yoğunluğu nedeniyle

normalize olmuş durumda. Teknik karlılık göstergesi olan kombine oran bir önceki çeyrekteki seviyesi olan %104’den %113’e yükselerek

aslında normalleşen hasar frekansını teyit ediyor. Her ne kadar yatırım gelirleri çeyrekte önemli artış gösterse de, hasarların artışı ve çeyrek

efektif vergi oranının yükselmesi karı olumsuz etkilemiş durumda. Son çeyrekte daha iyi bir teknik karlılık ve yükselen eğilimde olan yatırım

gelirlerinin artışını bekliyoruz. Piyasanın görece bozulan teknik karlılık nedeniyle sonuçlara olumsuz tepki vermesini bekliyoruz.

Petkim                        

Kapanış (TL) : 4.11 -  Hedef Fiyat (TL) : 4.76 - Piyasa Deg.(TL) : 8680 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 145.58 ↔
PETKM TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 15.76 Analist: mkucukmeral@isyatirim.com.tr 

Pektim Haftalık Etilen-Nafta Makası Verisi

Etilen-nafta makası haftalık bazda %10 genişleyerek 361$/ton’a yükseldi (Önceki: 329$/ton). Etilen fiyatı %3’lük gerilemeyle 700$/tonun 

altına düşerken, makastaki genişlemenin sebebi petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle bir önceki haftaya göre %15 azalan nafta fiyatı oldu. 

Ürün fiyatları için gösterge niteliğinde sayılabilecek etilen fiyatı halen pandemi öncesi fiyatların altında seyrediyor. Ayrıca, etilen-nafta 

makasının 2019 ortalamasının 460$/ton seviyelerinde olduğunu hatırlatırız.

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

02/11/2020

Yurtiçi Ajanda
TSKB 3Ç20 mali tablo açıklaması (İŞY net kar tahmini: 198 mn TL, Piyasa 

beklentisi: 196 mn TL)
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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.

Bu içeriğe ilişkin tüm telif hakları İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’ye aittir. Bu içerik, açık iznimiz olmaksızın başkaları tarafından herhangi

bir amaçla, kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayımlanamaz veya değiştirilemez.
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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

