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Piyasa ve Teknik Görünüm

Açık Pozisyon     Adet                   Değ.              

● BIST-100 dün bankalar öncülüğündeki yükselişini sürdürdü ve
5.500 seviyesindeki direnç seviyesine yaklaştı. BIST’de hisse
değişimleri ile yukarı yönlü eğilimin korunmasını bekliyoruz.

● Teknik Yorum: BIST100 dün gün içerisinde 5340 seviyesine
sarkmanın ardından tepki yaşadı. Kapanış 5438 seviyesinde
gerçekleşti. Endekste sınırlı kalan geri çekilme sonrası yükseliş
denemeleri devam ediyor. Ara direnç olarak değerlendirdiğimiz
5430 seviyesi üzerindeki kapanış ve saatlik, günlük ve haftalık
periyotta ortalamalardaki yukarı eğilimin olumlu teknik görünümü
desteklediğini söyleyebiliriz. Bu paralelde 5500 ara direnç olmakla
birlikte 5660 direncine yönelik beklentinin geçerli olduğunu
düşünmeye devam ediyoruz. BIST’te 5280-5200 bandı kısa periyot
için nispeten kuvvetli destek olarak değerlendirilebilir. Üzerindeki
hareketin korunması yükseliş yönlü beklentinin devamına yönelik
sinyal olarak görülmeli. BIST100’de 5350-5300-5250-5200-5150
destek, 5430/50-5500-5580-5600-5660 direnç.

● Detaylı Teknik Analiz Bülteni için tıklayın

Portföy Seçimleri

● Temel Analize Dayalı En Çok Beğenilen Hisseler: Arçelik, BIM,
İndeks Bilgisayar, Lokman Hekim, Mavi, Pegasus, TAV, Tüpraş,
Yataş, Yapı Kredi. Detaylar için tıklayın
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● MLP Sağlık 4Ç22 Sonuçları: Yüksek vergi geliri sebebiyle beklentilerin üzerinde net kar açıkladı. MLP 4Ç22’de,
beklentimizin %95 üzerinde 581 milyon TL net kar açıkladı. Sapma ağırlıklı olarak beklentimizden 348 milyon TL
yüksek gelen vergi gelirinden kaynaklanmaktadır. 4Ç22’de net satışlar beklentimizin %1 üzerinde, yıllık %68 arttı.
Sentez hastaneleri (İzmir, Gaziantep ve Batman) hariç karşılaştırılabilir net satışlar büyümesi yıllık %93
seviyesindedir. 4Ç22’de yurt içi hasta gelirleri hem hasta sayısı hem ortalama fiyatlardaki artışlarla yıllık %60 arttı.
Yatan hasta ve ayakta hasta gelirleri sırasıyla yıllık %52 ve %70 arttı. Şubat ve Ağustos 2022’de yapılan SUT fiyat
düzeltmelerinin katkısı büyümeyi destekledi. Yabancı sağlık turizmi gelirleri TL cinsinden yıllık %113, ABD doları
cinsinden yıllık %27 arttı. Yabancı sağlık turizminin toplam satışlar içerisindeki payı %18 oldu (4Ç21: %14). 4Ç22’de
FAVÖK beklentimize paralel, yıllık %99 artarak 713 milyon TL oldu. Sentez hariç karşılaştırılabilir FAVÖK büyümesi
%133 seviyesindedir. FAVÖK marjı yıllık 378 baz puan artarak 4Ç22’de %24,2 oldu. FAVÖK marjındaki iyileşmenin
sebepleri, PCR testi faaliyetlerinin azalması, stok yönetimi ve tek seferlik Libya alacakları ile ilgili giderlerdir.
Yönetim kurulu temettü ödememeyi teklif edeceğini açıkladı. Önceden temettü beklentimiz hisse başına 1.5 TL’ye
işaret eden 312 milyon TL seviyesindeydi. Söz konusu tutar %1,9 verime ve %20 dağıtım oranına işaret
etmekteydi. 4Ç22’de net borç çeyreklik %41 artarak 2,503 milyon TL olmuştur. 4Ç22’de net borç/FAVÖK çeyreklik
bazda 0.73’den 0.88’e yükseldi. Şirket, 23 Kasım 2022 tarihinde aktif durumdaki 2 hastane ile 1 hastane ve tıp
merkezinin ruhsatlarını devraldı. Medical Park Seyhan ve Medical Park Adana Hastanesi sırasıyla 164 ve 158 yatak
kapasiteleriyle Adana'da faaliyete geçti. Yorum: 4Ç22’de MLP, beklentilere paralel bir FAVÖK açıklamıştır. Net kar,
vergi geliri sebebiyle beklentilerin üzerinde gerçekleşmiştir. 4Ç22 sonuçlarıyla beraber beklentilerimizi güncelledik.
MLP için hedef fiyatımızı 107,0 TL’den 116,5 TL’ye yükseltiyoruz. Şirket için “Endeksin Üzerinde Getiri” tavsiyemizi
koruyoruz. Söz konusu haberi “Nötr” olarak yorumluyoruz.

● Doğuş Otomotiv iştiraki olan VDF Servis şirketinin sermayesini 6,5mn TL’den 606,5mn TL’ye yükseltmeye karar
vermiştir. DOAS, VDF’nin %48,8’ine sahiptir. DOAS’ın yapacağı nakit sermaye katkısı 292,7mn TL seviyesindedir.
VDF, 2022’de 385mn TL net kar ile %74 ROE elde etmiştir.

● Ülker Bisküvi, Nisan 2023'de vadesi gelen 375 milyon dolar sendikasyon kredisinin geri ödenmesinin finanse
edilmesi amacıyla, Bank of America, Coöperatieve Rabo Bank U.A. ve Emirates NBD Bank Capital Limited'in
liderliğinde toplam 195 milyon dolarlık sendikasyon kredisi aldı. Kredi, 35 milyon dolar ve 150 milyon avroluk iki
dilimden oluşuyor. Söz konusu kredinin %20'si murabaha ve vadesi 3 yıl. Kredi faiziyle alakalı bir detay yok. Bu aynı
zamanda Ülker’in sürdürülebilirlik bağlantılı ilk kredisi. Ülker, Nisan 2023 vadeli krediden kalan tutarın geri
ödemesini elindeki kaynaklardan gerçekleştirerek. Şirketin 9A22 itibariyle 512mnn dolar nakit pozisyonu
bulunuyor.

● Şişecam Mersin'de yeni düz cam yatırımlarının devreye girmesiyle birlikte hammadde
tedarikinde sürdürülebilirlik için bir yatırım kararı aldı. Yeni kum hazırlama tesisi ve kalker dolomit işleme tesisi
kapasite artırımı için toplam yatırım tutarı yaklaşık 1,5 milyar TL (82 milyon dolar) olacak. 2024 yılı Eylül ayında
tamamlanması hedeflenen kum hazırlama tesisi yıllık 490 bin ton kapasiteye sahip olacak. 165 bin ton düzeyinde
bir kapasite artımının gerçekleşmesiyle Mersin dolomit kalker hazırlama tesisinin yıllık kapasitesi ise yıllık 655 bin
tona ulaşacak.

● Vergi Düzenlemesi Yapılan düzenlemeyle kurumlar vergisi mükelleflerinden tek seferlik ek vergi alınacak: Basında
yer alan bilgilere göre 2022 yılı için verilecek kurumlar vergisi beyannamesinde istisna ve indirimleri bulunan 22
bin civarı mükellef indirimli kurumlar vergisine tabi matrahları üzerinden yüzde 10 oranında, yurt dışından elde
edilen kazançlar için de yüzde 5 oranında tek seferlik ek vergi ödeyecek. İlk taksit kurumlar vergisinin ödeme
süresi içinde, ikinci taksit bu süreyi takip eden dördüncü ayda ödenecek. Bu vergi gider ve indirim olarak dikkati
alınamayacak ve hiçbir vergiden mahsup edilemeyecek. Deprem bölgesindeki kurumlar vergisi mükellefleri ek
vergiden muaf olacak. Geçmiş uygulamalara baktığımızda savunma sanayi, turizm, sağlık, teknoloji, otomotiv,
kimya sektörleri ve ARGE yatırımı olan şirketler vergi teşviklerinden daha çok faydalanıyor. Ayrıca 2022 yılında
vergi istisnası sağlanan gayrimenkul değerleme kazancına sahip şirketlerinden bu geçici uygulamadan etkilenmesi
beklenebilir. Kapsamın dar olması nedeniyle şirket kârları üzerinde düzenleme etkisinin sınırlı kalmasını bekliyoruz.

Şirket Haberleri
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Şirket Haberleri Devamı

 
TEMETTÜ BİLDİRİMLERİ 

Şirket Kodu 
Brüt 

Temettü (TL) 
Brüt 

Verim (%) 
Son 

Kapanış (TL) 
Beklenen 

Tarih 
Gen Ilac Ve Saglik Urunleri GENIL 1.1111 2.3% 48.98 - 
Soke Degirmencilik Sanayi SOKE 0.2587 1.5% 17.18 15.05.2023 
Panelsan Cati Cephe Sistemleri PNLSN 0.5569 1.3% 42.80 3.08.2023 
Tupras TUPRS 45.4122 7.1% 644.00 10.03.2023 

          

PAY GERİ ALIM BİLDİRİMLERİ 

Şirket Kodu Pay Adedi 
Fiyat 

Bandı (TL) 
Tutar 

(milyon TL) 

Toplam 
Alımların 

Kendi Paylarına 
Oranı (%) 

Pasifik Gayrimenkul Yatirim Ortakligi PSGYO 200,000 6.84 1.4 0.29% 
Bms Birlesik Metal Sanayi BMSTL 35,000 36.84 1.3 0.63% 
Meditera Tibbi Malzeme MEDTR 9,656 31.83 0.3 0.50% 
Esenboga Elektrik Uretim ESEN 1,513 66.24 0.1 0.75% 
Verusa Holding VERUS 27,843 111.86 3.1 2.30% 
Naturel Yenilenebilir Enerji NATEN 1,002 149.37 0.1 0.15% 
Ulusoy Un ULUUN 12,000 31.86 0.4 0.09% 
Orcay Ortakoy Cay Sanayi Ve Ticaret ORCAY 30,000 7.59 0.2 0.00% 
Mlp Saglik Hizmetleri  MPARK 23,059 80.66 1.9 4.48% 
Ldr Turizm LIDER 10,000 98.68 1.0 6.08% 
Bim Birlesik Magazalar BIMAS 50,000 138.77 6.9 1.66% 
Marti Otel MARTI 300,000 3.83 1.1 0.34% 

Toplam       17.9   
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Ak Yatırım Araştırma Bölümü Arastirma@akyatirim.com.tr

YASAL UYARI: Bu rapor ve yorumlardaki yazılar, bilgiler ve grafikler, ulaşılabilen ilk kaynaklardan iyi niyetle ve doğruluğu, geçerliliği,
etkinliği velhasıl her ne şekil , suret ve nam altında olursa olsun herhangi bir karara dayanak oluşturması hususunda herhangi bir teminat,
garanti oluşturmadan, yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla derlenmiştir. İş bu raporlardaki yorumlardan; eksik bilgi ve/veya güncellenme gibi
konularda ortaya çıkabilecek zararlardan Akbank TAŞ, Ak Yatırım AŞ ve çalışanları sorumlu değildir. Akbank TAŞ ve Ak Yatırım AŞ her an,
hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değiştirebilir ve/veya ortadan kaldırabilir.
Genel anlamda bilgi vermek amacıyla genel yatırım tavsiyesi niteliğinde hazırlanmış olan iş bu rapor ve yorumlar, kapsamlı bilgiler,
tavsiyeler hiçbir şekil ve surette Akbank TAŞ ve Ak Yatırım AŞ’nin herhangi bir taahhüdünü içermediğinden, bu bilgilere istinaden her türlü
özel ve/veya tüzel kişiler tarafından alınacak kararlar, varılacak sonuçlar, gerçekleştirilecek işlemler ve oluşabilecek her türlü riskler
bizatihi bu kişilere ait ve raci olacaktır. Bu nedenle, işbu rapor, yorum ve tavsiyelerde yer alan bilgilere dayanılarak özel ve/veya tüzel
kişiler tarafından alınacak kararlar, varılacak sonuçlar, gerçekleştirilecek işlemler nedeniyle oluşabilecek her türlü maddi ve manevi zarar,
kar mahrumiyeti, her ne nam altında olursa olsun ilgililer veya 3. kişilerin uğrayabileceği doğrudan ve/veya dolayısıyla oluşacak zarar ve
ziyandan hiçbir şekil ve surette Akbank T.A.Ş, Ak Yatırım A.Ş ve çalışanları sorumlu olmayacak olup, ilgililer, uğranılan/uğranılacak zararlar
nedeniyle hiçbir şekil ve surette her ne nam altında olursa olsun Akbank TAŞ, Ak Yatırım AŞ ve çalışanlarından herhangi bir tazminat talep
etme hakkı bulunmadıklarını bilir ve kabul ederler. Bu rapor, yorum ve tavsiyelerde yer alan bilgiler “yatırım danışmanlığı” hizmeti ve/veya
faaliyeti olmayıp, genel yatırım danışmanlığı faaliyeti kapsamındadır; yatırım danışmanlığı hizmeti almak isteyen kişi ve kurumların, iş bu
hizmeti vermeye yetkili kurum ve kuruluşlarla temasa geçmesi ve bu hizmeti bir sözleşme karşılığında alması SPK mevzuatınca zorunludur.
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. Bu görüşler, genel yatırım danışmanlığı faaliyeti kapsamında genel olarak
düzenlendiğinden, kişiye özel rapor, yorum ve tavsiyeler içermediğinden mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
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