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Piyasalarda Bugün
Piyasalar                                                                                                                                      12/02/2021
Demir çelik ve otomotiv günün yıldızları…

ABD ve Avrupa borsaları hızlı yükseliş sonrası zirvelerine yakın seviyelerde soluklanıyor. Bankalar, enerji ve havayolu hisseleri satıcılı.

Teknoloji  döngüsel hisseleri yenmeye devam ediyor. Dolardaki toparlanma çabaları ve petroldeki gerileme dikkat çekiyor.

Veri akışında risk iştahını bozacak bir gelişme yok. Mali paketin Şubat ayı içinde çıkacağına yönelik beklentiler devam ediyor. Vaka sayısının

azalması ve aşılanma  sürecinin hızlanması piyasayı destekliyor. Ancak piyasalar bu olumlu beklentileri büyük ölçüde fiyatladı.

Borsa İstanbul dünyanın gerisinde kalmaya devam ediyor. MSCI Türkiye sene başından beri dolar bazında %5 getiri ile gelişmekte olan

borsaların yarısına yakın bir getiri sağladı. Ancak bu artışın neredeyse tamamı Türk lirasının dolara karşı değer kazanmasından

kaynaklanıyor.

Detaylara bakıldığında sektör hisse bazında ayrışmanın arttığı görülüyor. Otomotiv, demir çelik ve günün yükselen yıldızları. Bankalar ve

Kanal İstanbul için alınan Emlak GYO ve Akcansa hisselerinde sert satışlar dikkat çekiyor.

ABD ve Avrupa vadelileri ve S400 konusunda çıkan haberler nedeniyle Borsa İstanbul’da hafif satıcılı bir seyir beliyoruz. Endeks için destek ve

direnç olarak 1.510 ve 1560 seviyeleri öne çıkıyor.

Banka endeksinin kritik önemi olan 1500 seviyesinin üzerinde kalamamasını piyasa için teknik anlamda zayıflama işareti olarak görüyoruz.

Kısa vadeli yatırımcılar BİST-100 endeksi için zarar durdur olarak 1.510 seviyesini kullanabilir.

Beklentilerden güçlü sonuçlar açıklayan Erdemir ve Tüpras hisselerinin endeksi yenmesini bekliyoruz. Erdemir hisseleri beklentilerin üstündeki

temettü rakamı ile de dikkat çekiyor. Her iki hisse için de AL tavsiyemizi sürdürüyoruz.
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BIST-100 Hacim Yabanci%  EM Türkiye Gösterge 10 Yıllık US$/TRY EUR/TRY Sepet

Kapanış 1,546 35,881 46.34 1428 244 14.74 12.94 7.0531 8.5527 7.785 2020 13.58%

1 Gün Δ -0.1% -3.0% -0.3 bps 0.3% 0% 0 bps 0.0 bps -0.2% -0.2% 0.3% 2021 8.50%

1AylıkΔ -0.1% -21.2% -2.2 bps 4% 1% -22 bps 0 bps -5% -0.2% -1.0% 2022 6.13%

En İyi 5 (%) BERA 7% IPEKE 7% KOZAA 6% YATAS 6% KARSN 5%

En Kötü 5 (%) SOKM -5% BIZIM -4% AKCNS -3% NETAS -3% ISGYO -3%

 Hacmi En Yüksek 5 (TRY mn) KOZAL 1956 SISE 1647 DOHOL 1253 KOZAA 1190 GARAN 1162

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

Tüpraş                        

Kapanış (TL) : 105.8 -  Hedef Fiyat (TL) : 115.02 - Piyasa Deg.(TL) : 26494 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 88.44 ↑
TUPRS TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 8.71 Analist: mkucukmeral@isyatirim.com.tr 

TUPRS 4Ç20 Finansal Sonuçları

Net kar beklentilerin üstünde: Tüpraş, 4Ç20 finansallarında yıllık bazda %102 büyüme ile 376 milyon TL’lik net kar açıkladı. Net kar

rakamı, bizim beklentimizin ve piyasa beklentisinin üstünde geldi (İş Yatırım: 204 milyon TL, Piyasa: 316 milyon TL). Tahminimizdeki

sapma, beklenenden düşük gelen finansal giderler ve ertelenmiş vergi gelirlerinden kaynaklandı. Tüpraş’ın 4Ç20 sonuçlarına pozitif piyasa

tepkisi bekliyoruz.

Satışlar beklentilerden iyi: Tüpraş’ın net satışları, 4Ç20’de yıllık bazda TL’deki %36’lık değer artışına rağmen düşen Brent fiyatı (-%27) ve

satış hacminin (-%10) etkisiyle geçen senenin aynı dönemine göre %8 düşerek 20,0 milyar TL olarak gerçekleşti (İş Yatırım: 13,5 milyar TL,

Piyasa: 16,2 milyar TL). Satış hacmi 6,3 milyon ton olarak gerçekleşirken, satışların %81’i iç pazara yapıldı. Satışların dağılımı %44 dizel,

%21 benzin, %11 bitüm, %9 jet yakıtı ve %15 diğer petrol ürünleri şeklinde gerçekleşti. Dizel, benzin ve bitümün toplam satışlar içindeki

payı 4Q19’a kıyasla artarken, Tüpraş’ın üretimi daha karlı ürünlere kaydırması sonucu ürün marjı pandemiden ötürü zayıf olan jet yakıtının

payı neredeyse yarı yarıya düştü.

Operasyonel karlılık düştü: Ürün marjlarındaki zayıflık ve daralan brent-ağır petrol makasının etkisiyle FAVÖK yıllık bazda %67 düşüşle 233

milyon TL oldu. FAVÖK, bizim beklentimiz ve piyasanın beklentisinin altında geldi (İş Yatırım: 354 milyon TL, Piyasa: 331 milyon TL).

Tahminlerimizdeki sapma beklediğimizden düşük gerçekleşen stok etkisinden kaynaklandı. Tüpraş, bizim beklentimiz olan 212 milyon

TL’nin altında 127 milyon TL’lik stok karı yazdı. TL’deki değer kazancı stok karını sınırlarken, Şirket stok karının bir kısmının 1Ç21’e

sıçramasını beklediğini belirtti. Stok etkisi hariç tutularak hesaplanan temiz FAVÖK 106 milyon TL olarak gerçekleşti. Diğer taraftan,

Tüpraş’ın brüt rafineri marjı 4Ç20’de 4Ç19’daki 9,7$/v’den 5,6$/v’e düştü. Net rafineri marjı ise 4Ç19’daki 3,6$/v’den 0,7$/v’e geriledi. Stok

etkisini içermeyen net temiz rafineri marjı ise -0,1$/v oldu. Son olarak, Akdeniz rafineri marjı -0,1$/v olarak gerçekleşti. Tüpraş’ın net rafineri

marjının Akdeniz rafineri marjı yenmesi büyük ölçüde pozitif stok etkisinden kaynaklandı.

2021 beklentileri paylaşıldı: Tüpraş, 2021 yılında 0,0-0,05$/v’lik Akdeniz rafineri marjı beklerkenorta-distilat ürün karlılıklarında iyileşme,

yüksek sülfürlü fuel oil marjlarında ise gevşeme beklediğini paylaştı. Tüpraş net rafineri marjı 2,5-3,5$/v civarında beklenirken, brent-ağır

petrol farkının yıllık bazda büyük değişiklik göstermeyeceği öngörülüyor. Ayrıca Şirket, hafif pozitif stok etkisi ve daha düşük varil başına

operasyonel gider beklemekte. Ek olarak, 26-27 milyon ton üretim, 26-27 milyon ton satış hacmi, %90-95 aralığında kapasite kullanım oranı

ve 200 milyon dolar yatırım harcaması beklentisi paylaşıldı. Şirket’in 2021 öngörüleri genel olarak bizim beklentilerimize paralel açıklandı.

Ereğli Demir Çelik            

Kapanış (TL) : 15.3 -  Hedef Fiyat (TL) : 18.5 - Piyasa Deg.(TL) : 53550 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 68.48 ↑
EREGL TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 20.92 Analist: etasar@isyatirim.com.tr 

Net kar beklentilerin üzerinde:

Lütfen raporumuzun sonunda yer alan bilgilendirme notuna bakınız. 2
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Sirket Haberleri

 Erdemir, 4Ç20 finansallarında bizim beklentimiz ve piyasa beklentisinin sırasıyla %15 ve %17 üzerinde 1.859 milyon TL net kar açıkladı

(İş Yatırım: TL1.614 milyon TL, Piyasa: 1.592 milyon TL). Yıllık net kar büyümesi sekiz kattan fazla gerçekleşti. Tahminlerimizdeki

sapmanın nedeni, beklentimizden düşük gerçekleşen hammadde maliyetleri oldu. Ayrıca Erdemir, finansal sonuçların yanında hisse başına

1,85 TL brüt temettü açıkladı (İş Yatırım beklentisi: Hisse başına 1,49 TL). Beklentilerden yukarıda güçlü sonuçlar ve açıklanan yüksek

temettü rakamına piyasa tepkisinin olumlu olmasını bekliyoruz.

Satışlar beklentilere paralel: 2020 yılında Türkiye’nin çelik tüketimi 2019’a göre %13,1 artarak 29,4 milyon TL olarak gerçekleşti.

Erdemir’in 4Ç20 satış hacmi ise, yıllık bazda %13,1’lik artışla 2,3 milyon ton olarak gerçekleşerek, 2020 yılının satış hacmini şirketin

beklentisine paralel şekilde 8,5 milyon tona çıkardı. Ortalama ton başına çelik satış fiyatı ise 4Ç20’de çeyreklik bazda %8, yıllık bazda ise

%2 artarak 552$/ton’a yükseldi. Böylece, Erdemir’in ortalama ton başına çelik satış fiyatı, 2019’a göre %8 düşüş ile 538$/ton olarak

gerçekleşti. Satışlar, 4Ç20’de yıllık bazda %56,7 büyüyerek bizim beklentimiz ve piyasa beklentisine paralel şekilde 10,1 milyar TL oldu (İş

Yatırım: 10,0 milyar TL, Piyasa: 10,0 milyar TL). Sonuç olarak, 2020 satış rakamı ortalama kur ve artan satış hacminin de etkisiyle yıllık

bazda %16,7 büyüyerek 32,0 milyar TL’ye ulaştı (2019: 27,5 milyar TL).

Operasyonel karlılıkta güçlü büyüme: FAVÖK, 4Ç19’un düşük çelik fiyatları ve yüksek hammadde maliyetlerinin etkisiyle oluşan baz

etkisine istinaden güçlü büyüme göstererek bir önceki yılın aynı dönemindeki rakamın neredeyse 4 katına çıktı. 2.685 milyon TL’lik 4Ç20

FAVÖK rakamı, bizim beklentimizin %19, piyasa beklentisinin %17 üzerinde geldi (İş Yatırım: 2.260 milyon TL, Piyasa: 2.293 milyon TL).

FAVÖK marjı ise, 4Ç20’de 4Ç19’daki %10,9’a kıyasla %26,6’ya yükseldi. 4Ç20’de ton başına FAVÖK ise, 147$/ton ile 125$/ton’luk

beklentimizin %18 üzerinde gerçekleşti (Şirket tarafından raporlanan ton başına FAVÖK: 144$/ton). Böylece 2020 yılı FAVÖK’ü yıllık bazda

%22,1’lik büyüme ile 6.665 milyon TL olurken, FAVÖK marjı da 2019’daki %19,9’dan %20,8’e yükselmiş oldu. Sonuç olarak Erdemir, %16-

18 bandında olan 2020 beklentisinden daha yukarıda bir FAVÖK marjı yakalamış oldu.

Yüksek temettü açıklandı: Erdemir, finansal sonuçlara ek olarak hisse başına 1,49 TL olan brüt temettü beklentimizin üzerinde 1,85

TL’lik brüt temettü dağıtma kararı aldı. Açıklanan rakam, %12’lik bir temettü verimine işaret ediyor. Şirket, dağıtımın Mart ayı içerisinde

yapılmasının yine Mart ayında yapılacak Genel Kurul’un onayına sunulacağını açıkladı.

            Net nakit pozisyonu: Şirketin net nakit pozisyonu 2020 sonunda 984 milyon dolar oldu (3Ç20 sonu: 833 milyon dolar).

AL tavsiyemizi koruyoruz: Erdemir için hisse başına 18,5 TL’lik hedef fiyatla AL tavsiyemizi koruyoruz. Mevcut hedef fiyat, %21’lik

getiri potansiyeline işaret ediyor. Şirket, 2021 tahminlerimize göre 7,2x’lik F/K ve 3,7x’lik FD/FAVÖK çarpanları ile uluslararası benzerlerine

göre sırasıyla %31 ve %33 iskontolu işlem görüyor. 1Ç21’e de yansımasını beklediğimiz yüksek çelik fiyatlarının yılın geri kalanında da

yükselmeye devam etmesi potansiyelinin yukarı yönlü risk teşkil ettiğini düşünüyoruz. Öte yandan, hammadde fiyatlarındaki potansiyel

yükseliş, özellikle de demir cevherindeki yukarı yönlü hareketler aşağı yönlü risk teşkil etmeye devam ediyor. Şirketin bugün düzenleyeceği

analist toplantısı sonrası tahminlerimizi gözden geçirebiliriz.



Doğuş Otomotiv

Kapanış (TL) : 36.4 -  Hedef Fiyat (TL) : 27 - Piyasa Deg.(TL) : 8008 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 14.24 ↔
DOAS TI Equity- Öneri :SAT Get.Pot.%: -25.82 Analist: esirinel@isyatirim.com.tr 

n11.com ve Doğuş Otomotiv 2. el otomotiv pazarındaki stratejik iş birliği

Doğuş Otomotiv KAP'a yaptığı açıklamada, n11.com ve Doğuş Otomotiv 2. el otomotiv pazarındaki stratejik iş birliği fırsatlarını

değerlendirmek üzere ortak bir çalışma grubu kurulmasına karar verdiğini açıkladı. Potansiyel olumlu

Lütfen raporumuzun sonunda yer alan bilgilendirme notuna bakınız. 3
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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

12/02/2021

Yurtiçi Ajanda
Aralık Sanayi Üretimi - Saat:10.00

Aralık Cari Denge - Saat:10.00

Aralık Perakende Satış - Saat:10.00
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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

