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PİYASALARDA BUGÜN
Piyasalar  
Türkiye varlıkları pozitif ayrışmaya devam eder mi?

Sakin Fed toplantısı sonrası çift yönlü oynak bir piyasa görüyoruz. Güçlü şirket karları, vaka sayılarındaki azalma, Çin’in piyasaları sakinleştirme

çabası, doların zayıflaması piyasaları desteklerken, ABD borsalarında işlem gören Çin şirketleri hakkında soruşturma açılacağı endişesi piyasaları

baskılıyor.

Türkiye varlıkları dünyayı yenmeye devam ediyor. MSCI Türkiye Temmuz ayında %6 yükselerek gelişmekte olan piyasaları %13 yendi. Devletin

şirketlere müdahalesi nedeniyle %14 değer kaybeden Çin hisseleri hariç tutulduğunda Türkiye gelişmekte olan piyasaları %9 yendi.

Ucuz değerlemesi dışında Temmuz ayında Türkiye hisselerini destekleyen dört temel dinamik sayılabilir:

i. Avrupa’daki toparlanma ve turizmin canlanması sayesinde ekonomide  dışa dönük dengelenme.

ii. Sınırlı ekonomik ilişkisi ve düşük korelasyonu (%30 civarı) sayesinde Çin dalgasından etkilenmemesi. 

iii. ABD tahvil faizlerinin gerilediği ve doların zayıfladığı bir ortamda Merkez Bankası’nın Türk lirasını destekleyen sıkı para politikasının sürdürüleceği

mesajı. 

iv. Çin, Güney Afrika, Brezilya, Rusya, Peru, Şile gibi büyük gelişmekte olan piyasaların jeopolitik, politik ve salgın kaynaklı riskler nedeniyle

gerilemesi. 

Temmuz ayındaki başarılı performans Ağustos ayında sürdürebilir mi? Bu sorunun cevabı, salgına karşı sağlanan başarının sürdürülmesine, küresel

risk iştahının seyrine ve Ankara’nın izleyeceği ekonomi politika ve dış politikalara bağlı.

Son dönemde vaka sayısındaki artışa rağmen Türkiye salgına karşı gelişmekte olan ülkelerle karşılaştırıldığında başarılı bir mücadele veriyor. Mevcut

tempo sürdürülebilirse Ekim sonu, Kasım başı gibi %75’lik çift doz aşılanma seviyesine ulaşılabilir. Dolayısıyla salgının yeniden hızlanacağı kış

dönemine aşı kalkanıyla girebiliriz.

ABD vadelileri ve Asya borsaları Borsa İstanbul’da pozitif bir açılışa işaret ediyor. Endeks için destek ve direnç olarak 1.375 ve 1.410 seviyeleri öne

çıkıyor. Havacılık ve demir-çelik hisselerinde küresel satışlar devam edecek mi izleyeceğiz.

Beklentileri yenen Vestel Beyaz ve Yapı Kredi’nin endeksi yenmesini bekliyoruz. Güçlü kar açıklayan Otokar hisselerinde, geçen hafta endeksin

üzerinde getiri  sağladığı için sınırlı bir tepki öngörüyoruz.

Teknik olarak, Akbank, Tofas, Aselan, Kardemir, Petkim, Koc Holding, Yapı Kredi, Coca Cola, Erdemir, Vestel Beyaz, Bim  hisselerini beğeniyoruz.
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BIST-100 Hacim Yabanci%  EM Türkiye Gösterge 10 Yıllık US$/TRY EUR/TRY Sepet

Kapanış 1,393 16,430 42.25 1278 189 18.73 17.19 8.4290 10.0264 9.2490 2021 6.94%

1 Gün Δ 0.1% -12.0% 0.1 bps 0.8% 5% 25 bps 0.0 bps -1.0% -0.8% 0.2% 2022 5.64%

1AylıkΔ 1.5% -7.7% -0.6 bps -7% 5% -6 bps 0 bps -3.3% -0.8% 0.9% 2023 4.65%

En İyi 5 (%) CEMAS 10% KARSN 9% TRGYO 6% GOZDE 4% VERUS 4%

En Kötü 5 (%) ODAS -3% NETAS -2% GLYHO -2% RTALB -2% SASA -2%

 Hacmi En Yüksek 5 (TRY mn) GARAN 1539 KARSN 814 KRDMD 743 YKBNK 664 EREGL 652

Piyasa Tahminleri

Is Yat.Tah. F/K

BIST-100 En İyi / En Kötü & İşlem Hacmi En Yüksek 5 Şirket

Pi
ya

sa
 R

ak
am

la
rı

 T
ab

lo
su

BIST Rakamları(TRY) MSCI Rakamları Tahvil Piyasasi Para Piyasası

Lütfen raporumuzun sonunda yer alan bilgilendirme notuna bakınız. 1
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Sirket Haberleri
Sirket Haberleri

Otokar                        

Kapanış (TL) : 291.5 -  Hedef Fiyat (TL) : 335 - Piyasa Deg.(TL) : 6996 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 9.55

OTKAR TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 14.92 Analist: esirinel@isyatirim.com.tr ↑

Beklentilerin üzerinde güçlü 2Ç21 sonuçları 

Otokar beklentilerin oldukça üzerinde (İş Yat: 120 milyon TL; Piyasa:178 milyon TL) yıllık bazda %93 büyüme ile 2Ç21’de 289 milyon TL net kar

açıkladı. Güçlü ciro büyümesi, iştirak karındaki artış (2Ç20: 31 milyon TL 2Ç21: 53 milyon TL) ve 36 milyon TL vergi geliri (2Ç20 : 41 milyon TL

vergi gideri) 2Ç21 net kardaki büyümenin en önemli nedenleri arasında yer almaktadır. 2Ç21 satış gelirleri piyasa beklentisinin %9 üzerinde ve

yıllık bazda %45 artışla 983 milyon TL’ye ulaştı. FAVÖK rakamı ise 2Ç21’de beklentilerin %26 üzerinde ve yıllık bazda %19 artışla 241 milyon

TL’ye arttı. Hissenin son bir hafta %7.9 mutlak getirisi ve %4.7 endeks üzeri getirisi gözönünde bulundurulduğunda Otokar'ın beklentilerin

üzerinde 2Ç21 sonuçlarına sınırlı olumlu piyasa tepkisi öngörüyoruz. 

Detaylı raporumuz için lütfen aşağıdaki linki tıklayınız

http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20210802084945018_1.pdf

Vestel Beyaz Esya

Kapanış (TL) : 46.5 -  Hedef Fiyat (TL) : 63.55 - Piyasa Deg.(TL) : 8835 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 2.61

VESBE TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 36.68 Analist: eakalan@isyatirim.com.tr ↑

VESBE 2Ç21: Beklentilerin üzerinde oldukça iyi sonuçlar

Beklentilerin üzerinde oldukça iyi sonuçlar: Vestel Beyaz Eşya 2Ç21’de, bizim tahminimiz 417 mn TL ve piyasa tahmini 414 mn TL’nin %25

üzerinde, yıllık bazda iki katından fazla artış kaydederek ile 516 mn TL net kar açıkladı. 2Ç21’deki kuvvetli net kar büyümesi, yıllık %128 olarak

kaydedilen ciro büyümesi güçlü gerçekleşen operasyonel performanstan ve düşük baz etkisinden kaynaklandı. Şirket 2Ç21’de beklentilerin

üzerinde, 4.38 milyar TL net satış cirosu elde etti. Ciro büyümesi, ihracat hacimlerindeki önemli artış, iç talebin güçlü devam etmesi, hem ihracat

hem de iç pazarda yapılan maliyet bazlı fiyat artışları, pozitif kur etkisi ve düşük baz yılından kaynaklandıı. 2Ç21 FAVÖK rakamı ise beklentileri

aşarak, yıllık bazda %107 artışla 688 milyon TL gerçekleşti. Beklentilerin üzerinde gelen güçlü sonuçlara piyasa tepkisinin olumlu olmasını

bekliyoruz.

AL tavsiyemizi koruyoruz: Hisse 2021T 4.6x Firma Değ./FAVÖK ve 5.3x F/K çarpanlarıyla yurtdışı benzerlerine oldukça büyük bir iskonto ile işlem

görüyor. Hisse başına 63.55 TL 12 aylık hedef fiyat ile VESBE için al tavsiyemizi koruyoruz.

Yapı Kredi Bankası

Kapanış (TL) : 2.39 -  Hedef Fiyat (TL) : 3.3 - Piyasa Deg.(TL) : 20188 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 52.24

YKBNK TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 38.07 Analist: bsengonul@isyatirim.com.tr ↑

YKB, tahminlerin üzerinde yılın ikinci çeyreğinde TL 2,23 milyar solo net kar açıkladı

YKB, tahminlerin üzerinde yılın ikinci çeyreğinde TL 2,23 milyar solo net kar açıkladı. Yapı Kredi Bankası, yılın ikinci çeyreğinde TL 2.23 milyar solo

net kar açıkladı. Açıklanan net kar rakamı piyasa beklentisi olan TL 1.869 mn. ve bizim piyasa tahminine yakın olan TL 1,861mn’un yaklaşık %20

üzerinde gerçekleşmiş oldu. Bankanın çeyreklik net kar artışı %54 olurken, ilk yarı karının geçen yılın aynı dönemine göre %50 yükseldiğini

görüyoruz. İkinci çeyrek öz kaynak karı çeyreklik olarak 550 baz puan yükselerek %17.3 olarak gerçekleşirken, ilk yarı yıl öz kaynak karlılığı da

%15 seviyesine gelmiş oldu. Aslında tahminlerimizle gerçekleşen rakamlar arasındaki asıl fark ana faaliyet gelirlerinin tahminlerimizden daha iyi

gerçekleşmesi sonucunda oldu. TÜFEX gelirleri hariç çekirdek kredi spredleri 23 baz puan genişlerken, TÜFEX gelirleri dahil net faiz marjı çeyrek

bazında 61 baz puan artış gösterdi. Bu beklentilerimizden iyi bir gerçekleşme ve bankanın gerek perakende krediler piyasasında gerekse diğer

bir hedef alan olan bireysel vadesiz medvuat tabanında da olumlu gelişmelerin bir sonucu olarak ortaya çıkmış durumda. Bunun yanında aktif

kalite konusunda da bankanın görünümü ikinci çeyrekte güçlenmeye devam etti. İlk yarıda risk maliyet kur etkisi hariç 60 baz puanı seviyesine

gerilerken, bunda ikinci çeyrekte karşılık giderlerinin keskin düşünün önemli bir rolü var. YKB yönetimi, 2021 marj daralma beklentisini 30 baz

puandan 50 baz puana çıkarırken, risk maliyetinin yılı ortalamasının da 150 baz puanın altında oluşmasını bekliyor. Bu hedef sene başında 200

baz puan altında oluşacak şeklindeydi. Net ücret ve komisyon gelirlerinin %25 civarında büyümesi beklenirken burada ki önceki tahmin %15

seviyesindeydi. Yönetim yıl için ortalama %15-16 öz kaynak karlılık hedefini halen koruyor. Sonuçlara piyasa tepkisinin olumlu olmasını

bekliyoruz.

YKB için karlılık ve hedef fiyat değerlerimizi arttrıyoruz. Banka için 2021 net kar tahminimizi TL 6.4 milyar seviyesinden TL 7.2 milyar seviyesine

arttırıken, hedef fiyatımızı ise TL 3’den TL 3.30’a yükseltiyoruz. Bunda kar revizyonları ve uzun vadeli öz kaynak varsayımlarının yukarı revize

edilmesinin önemli katkısı bulunuyor. Bankanın %15 seviyelerinde bulunan 2021 karlılık hedefleriyle bizim tahminlermiz uyuşuyor. Yönetimin

2021 hedefleri için revizyonları ise şöyle sırlanabilir; daha yüksek TL kredi büyümesi, daha önce %15 seviyesinde olan net komisyon gelirlerinin

%25 büyüme oalrak revizyonu, risk maliyetinin 200 baz puan yerine 150 baz puan altında kalacağı ve marj daralmasının 30 baz puan yerine 50

baz puan olacağı şeklinde özetlenebilir. Piyasanın YKB’nin ikinci çeyrek sonuçlarına olumlu tepki vermesini bekliyoruz.

Lütfen raporumuzun sonunda yer alan bilgilendirme notuna bakınız. 2
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Ajanda & Uyarı Bilgilendirmesi

Ajanda & Uyarı Bilgilendirmesi
x

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.

3


