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PİYASALARDA BUGÜN
Piyasalar  
Bankalar yükselişe destek veriyor

FED Başkanı Powell’in faizlerin yüksek kalacağını ima eden konuşmasıyla dün yaşanan satıştan sonra Powell’in gelecek toplantıda ne kadar faiz artışı

yapılacağının bilinmediği şeklindeki yorumu piyasaları yatıştırdı. Satıştan sonra yatışan piyasalarda faiz artırımından daha çok gelecek verilerin FED’in

daha güvercin bir tavır takınacağına dair umutları yeşerttiğini görüyoruz. Bu da piyasaların bardağın dolu tarafını görme isteğini dışa vuruyor. Yarın

açıklanacak Amerikan istihdam verisi beklenen bu verilerin en önemlilerinden birisi olacak. Kuvvetli bir veri faizlerin daha yüksekte dengeye

gelebileceği ihtimalini arttırır.

Yurtiçinde ise özellikle bankacılık sektör hisselerine seans sonuna doğru gelen alımlarla endeksin %1 yükseldiğini gördük. Alımların içinde önemli bir

yabancı payının da olduğunu düşünüyoruz. Holdingler, Turkcell ve Tofaş gibi hisseler de bu yükselişe destek verirken, havacılık, demir çelik ve

madencilik sektörü hisseleri genel olarak zayıf bir görünüm sergilediler. Tofaş için yeni fiyat hedefi belirlediğimiz ve yukarı potansiyeli %45

bulduğumuz rapor bugün yayınlandı. Hükümet şirketlere bir defalık deprem vergisi koymayı planlıyor. Kurumlar vergisi indirim ve istisnaları

üzerinden hesaplanacak verginin oranı %10 olacak. Beklentilerden iyi kar açıklayan Medikal Park bugün iyi bir tepki verebilir.

Bugün için belrilediğimiz destek ve direnç seviyeli sırasıyla 5400 ve 5500 seviyelerinde. Yurtdışında satışların durulması ve bankacılık hisselerinin

güçlü performansı olumlu havanın bugün de devam edebileceğini gösteriyor. Akbank, Aghol, Anadolu Efes, Bimaş, Koç Holding ve Tüpraş olumlu bir

hareket için takip edeceğimiz hisseler olacak.
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BIST-100 Hacim Yabanci%  EM Türkiye Gösterge 10 Yıllık US$/TRY EUR/TRY Sepet

Kapanış 5,438 112,620 28.92 988 293 7.77 11.85 18.9476 19.9682 19.4645 2022 6.11%

1 Gün Δ 1.0% -7.0% 0.1 bps 0.0% 0% 20 bps 0.0 bps 0.1% -1.1% -0.1% 2023 6.33%

1AylıkΔ 8.8% 1.2% -0.8 bps -5% 6% -1 bps 1 bps 0.6% -1.1% 0.4% 2024 5.07%

En İyi 5 (%) GARAN 10% ISCTR 10% YYLGD 10% YKBNK 8% TSKB 8%

En Kötü 5 (%) DOAS -10% KARSN -6% OYAKC -5% KONTR -5% GLYHO -4%

 Hacmi En Yüksek 5 (TRY mn) AKBNK 6407 ISCTR 5653 YKBNK 5463 EREGL 4749 OYAKC 3325

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
Sirket Haberleri

MLP Sağlık Hizmetleri

Kapanış (TL) : 80.85 -  Hedef Fiyat (TL) : 128.87 - Piyasa Deg.(TL) : 16820 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 2.63

MPARK TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 59.39 Analist: eakalan@isyatirim.com.tr  ↑

MPARK 4Ç22 Sonuçları

Net karda pozitif sürpriz. MLP Care, beklentileri büyük oranda yenerek (İş Yatırım: 310mn TL; Piyasa: 294mn TL), 4Ç21'deki 125mn TL net kara

kıyasla 4Ç22'de 581mnTL net kar açıkladı. Güçlü net kar büyümesi, operasyonel performanstaki artış ve 291 mn TL tutarında kaydedilen

ertelenmiş vergi gelirinden kaynaklandı. Ertelenmiş vergi geliri tahminimizdeki sapmanın da ana nedeni oldu. Tahminlere paralel olarak, net

satış gelirleri 4Ç22'de yıllık %68 artışla 2944mn TL olarak gerçekleşti. Özel sağlık sigortası ve yurt dışı sağlık turizmi gelirlerindeki güçlü artış

sayesinde Sentez hastaneleri hariç tutularak bakıldığında karşılaştırılabilir ciro büyümesi yıllık bazda %93 oldu. 4Ç22 FAVÖK, beklentiler ile

büyük ölçüde uyumlu, yıllık %99 artışla 716mn TL olarak kaydedildi. Sentez hariç bakıldığında karşılaştırılabilir FAVÖK artışı %133 olarak

gerçekleşti.

AL tavsiyemizi devam ettiriyoruz. Beklentilerin üzerinde gerçekleşen net kar rakamını olumlu buluyoruz. MPARK için hedef fiyatımızı yeni makro

varsayımlarımız ile birlikte tahminlerimizde yaptığımız değişiklikler ve INA değerlememizi 3 ay ileriye taşımamızın etkisi ile önceki hisse başına

94.2 TL’den 133.4 TL'ye revize ediyoruz. Şirket’in i) hızlı büyüyen tamamlayıcı sigorta sektöründeki lider konumu, ii) hastane portföyünün

optimizasyonu için atılan adımlar ile birlikte düşük maliyetli yüksek karlılık sunan yeni hastanelere yatırım yapma stratejisi ve iii) borçluluğun

azaltılması ile birlikte güçlenen bilanço yapısı nedeniyle uzun vadeli büyüme potansiyeline inanmaya devam ediyoruz. Hisse 2023

tahminlerimize göre 9,9x F/K ve 5,1x FD/FAVÖK çarpanları ile işlem görüyor.

Ülker Bisküvi

Kapanış (TL) : 32.82 -  Hedef Fiyat (TL) : 27 - Piyasa Deg.(TL) : 11224 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 24.78

ULKER TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: -17.73 Analist: oacikalin@isyatirim.com.tr ↑

Ülker- Sendikasyon kredisi

Ülker 195mn Dolar değerinde 3 yıl vadeli sendikasyon kredisi imzaladı. Yeni kredi, şirketin Nisan 2023 vadeli 375mn Dolarlık borcun

finansmanında kullanılacak. Hafif olumlu

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

Ajanda & Uyarı Bilgilendirmesi
Yurtiçi Ajanda

TCELL 4Ç22 mali tablo açıklaması (İŞY net kar tahmini: 1667 mn TL, Piyasa beklentisi: 1829 mn TL)

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.
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