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• Beklenti Anketi - Mayıs I. Dönem:Kılavuz Merkez Bankası 

• Müdahale Mi Yeniden Düzenleme Mi? 

Piyasa Yorumu 

Lütfen raporumuzun sonunda yer alan bilgilendirme notuna bakınız. 

ABD’de IMKB kapanı�ından sonra gelen ve beklentilerin üzerinde kalan 
istihdam verileri hisse senedi ve emtia piyasalarının geçen haftaki dü�ü�lerin 
ardından stabilize olmasını sa�ladı.  

Cuma günü kapanı�a do�ru GE’nin 53 milyon adet Garanti Bankası hissesini 
kayda aldırdı�ı haberi ve Akbank’ın ilk çerek rakamlarının açıklanmasının 
ardından sert bir dü�ü�le kapanan IMKB’nin bugün yurtdı�ı piyasaları takip 
ederek hafif yukarıda açılmasını bekliyoruz.  

�çeride Mart ayı sanayi üretim verileri, Türk Hava Yolları ve Coca Cola 
Icecek’in ilk çeyrek kar rakamları  günün önemli haber akı�ları olup, 
yurtdı�ında açıklanacak önemli bir veri bulunmamamkta. Erdemir’in 
beklenenin üzerinde açıklanan ilk çeyrek kar rakamları bugün açılı�ta hisseyi 
olumlu etkileyebilir. Bu sabah itibarı ile gösterge bono faizleri Cuma 
kapanı�ın 3 baz puan üzerinde seyrederken TL güne dolara kar�ı,  1.54 
civarında yatay ba�ladı.  

Haberler & Makro Ekonomi 

�irket Haberleri  

Ajanda 

EREGL 1Ç11 Finansalları: Piyasa beklentilerinin üzerinde 
geldi 

� EREGL TI:

Akçansa 1Ç11 finansalları � AKCNS TI:

ULKER 1Ç11: Yıllık bazda zayıf, çeyrek bazda iyile�en 
performans 

� ULKER TI:

THY 4 aylık trafik verilerini açıkladı � THYAO TI:

Piyasalarda Bugün
9 Mayıs 2011

MSCI Sektör Endeksleri En �yi / Kötü
En �yi 5 1 Gün � En Kötü 5 1 Gün �
Perakende 1.7% Yarı iletkenler -1.2%
Ta�ımacılık 1.2% Teknik ekip. -0.9%
Temel Tüketim 1.1% Sanayi -0.8%
Elektrik 0.9% Teknoloji -0.7%
Kamu hizm. 0.9% Enerji -0.2%

IMBK-100 En �yi / En Kötü
En �yi 5 1 Gün � En Kötü 5 1 Gün �
ITTFH 3% ECZYT -5%
EGGUB 2% TUPRS -5%
TTRAK 2% NETAS -4%
AFYON 2% TOASO -3%
ISYHO 2% KCHOL -3%

IMKB-100  ��lem Hacmi En Yüksek 5 �irket
Kodu Kapanı� 1 Gün � Hac. (TL mn)
GARAN 7.92 -1.98% 340
ISCTR 5.34 -1.84% 236
THYAO 4.69 0.21% 227
AFYON 185.75 1.92% 159
AKBNK 7.86 -2.48% 104

Net kar beklenti dahilinde 
�lk çeyrek net karı piyasa beklentisiyle uyumlu  

� AKBNK TI:
� ALBRK TI:

GE, �MKB’de Garanti hissesi satacak � GARAN TI:

MSCI GOÜ Endeksi $ bazında 
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MSCI GOÜ Türkiye End.USD
MSCI GOÜ Endeksi

Piyasa Rakamları Kapanı� 1 Gün � 1Ay �
IMKB-100, TL 68,241 -1.6% 0.8%

��lem Hacmi TL mn 3,305 4% -28%
MSCI EM Endeksi 1163 0.1% -2.6%

TRLIBOR, 3 Ay% 7.85 7.0 baz 10.0 baz
Gösterge Tahvil 8.41 -4.0 baz -34 baz
Eurobond -2030 5.74 0.0 baz -4.6 baz

US$/TRY 1.5435 -0.04% 0.6%
EUR/TRY 2.2424 -2.23% -2.2%
IMKB 2011T F/K 12.23
IMKB 2012T F/K 10.99

Yurtiçi Ajanda
09/05/2011 Sanayi Üretimi-Mart (Piyasa medyan beklentisi: %10,3, ��  

Yatırım beklentisi: %9,8)
09/05/2011 CCOLA 1Ç11 mali tablo açıklaması (IS Yatırım Net Kar 

tahmini : TL5mn, Piyasa Beklentisi:TL6mn) 
09/05/2011

THYAO 1Ç11 mali tablo açıklaması (�� Yatırım net kar 
beklentisi: -267milyon TL, piyasa beklentisi: -234 milyon TL)
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Haberler & Makro Ekonomi 

Müdahale Mi Yeniden Düzenleme Mi? 
 
Bir televizyon programında konu�an Ba�bakan Yardımcısı Ali Babacan, isim vermeden bazı ilgili ve ili�kili kurumların 
yetkilerinin yeniden düzenlenebilece�ini belirtti. Bahsi geçen kurumların karar alma süreçlerindeki ba�ımsızlı�ının 
korunaca�ını söyleyen Bakan Babacan kurumların bazı yetkilerinin ilgili veya ili�kili bulundu�u bakanlı�a devredilebilece�ini 
sözlerine ekledi.  
 
Hatırlanaca�ı üzere TBMM, hükümete önümüzdeki altı ay içerisinde yeni bakanlıklar kurma ve mevcut bakanlıkların yapısını 
de�i�tirebilme adına kanun hükmünde çıkarma yetkisi veren yasa tasarısını onaylamı�tı. Bu yetki çerçevesinde ekonomi 
cephesinde e�güdümü sa�lamak amacıyla yeni bir bakanlı�ın ve finansal istikrar kurulu adı altında yeni bir kurulun kurulması 
bekleniyor. Bu açıdan olası yeniden düzenlemenin bahsi geçen kurumlar adına daha fazla müdahalesi ve ba�ımsızlıklarını 
zedeleme riskini gündeme getirebilir. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte olası yeniden düzenleme planının yakından takip 
edilmesi faydalı olacaktır. �u an resmi bir açıklama olmaması, yorumu güçle�tiriyor.  
 
Bakan Babacan herhangi bir kurumun ismini vermese de a�a�ıda Babacan’ın ba�ında bulundu�u bakanlı�a ba�lı ve ilgili 
kurumların listesini bulabilirsiniz. 
 
�lgili Kurumlar: 

• Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
• Ziraat Bankası 
• Halk Bankası 
• Türkiye Kalkınma Bankası 
• Eximbank 
• Vakıflar Bankası 
• Sermaye Piyasası Kurulu 

 
 
�li�kili Kurulu�lar: 

• Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 
• Tütün ve Alkol  Piyasası Düzenleme Kurumu 
• Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 

 

Yurtdı�ı Ajanda Tahm. Önc.
09/05/2011 ALM:�hracat SA (MoM) 0,9% 2,7%
 ALM:Cari �� lemler Dengesi (Euro) 13,5B 8,9B
 ALM:Ticaret Dengesi 12,0B 12,1B
 AVR:Sentix Yatırımcı Güven Endeksi % 4076800 4058800
 BRZ:FGV IPC-S Tüketici Fiyat Endeksi 0,95%
 BRZ:FGV Enflasyonu IGP-DI 0,44% 0,61%
 BRZ:Ticaret Dengesi (FOB) - Haftalık -$364M
 JPN:�flaslar (YoY) -10,0%

Ajanda 
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Haberler & Makro Ekonomi 
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12-ay sonrasının TÜFE beklentisi* 24 ay sonrasının TÜFE beklentisi*

�� Beklenti Anketi-
Mayıs I. Dönem 

Kılavuz Merkez Bankası 

Yılın ikinci Enflasyon Raporu’ndan sonra gerçekle�tirilen Mayıs ayının ilk beklenti 
anketine ili�kin sonuçlar açıklandı. Beklenti anketinin detayları, MB’nin ileti�im stratejisinin 
etkisini görmek açısından önem ta�ıyor.  

Yıl sonu enflasyon beklentisi neredeyse de�i�meyerek %6,9 seviyesinde kalıyor (mod %7 
seviyesinde sabit). Buna kar�ın orta vadeli enflasyon beklentilerinin bir miktar arttı�ı 
görülüyor. 12 aylık ve 24 aylık TÜFE beklentileri sırasıyla %6,81 (bir önceki anket 
döneminde %6,79, mod %6,8’ten %7’ye yükseldi) ve %6,32 (bir önceki anket döneminde 
%6,28, mod %6’da sabit) seviyelerine yükseliyor.  

Kaynak: TCMB, �� Yatırım 
*Aynı ay içindeki iki anket dönemi ortalaması alınmı�tır 

Risk göstergeleri geçmi� yıl ortalamalarının altında bir oynaklı�a sahip. 24 aylık 
beklentilere ait risk göstergelerinde bir miktar yukarı yönlü hareket olsa da, miktarı son 
derece sınırlı. Oynaklı�ın az olması, aylık bazda beklentilerin üzerinde enflasyon 
rakamları gelse bile, beklentilerdeki bozulmanın sınırlı seviyede ve yava� 
gerçekle�ebilece�ine i�aret ediyor. Bu da MB’ye ileti�im stratejisi için zaman 
kazandıracaktır.  

Katılımcıların faiz beklentilerinin �ekillenme sürecinin devam etti�ini dü�ünüyoruz. Üç aylık 
dönem için faiz artı�ı beklentisi ortada. Ancak altı ay ve sonrasında faiz arttırımı beklentisi 
net bir �ekilde devam ediyor. Miktarlarda sınırlı bir gerileme var gibi görünse de, mod 
rakamındaki oynama beklentilerdeki yukarı yönlü kırılganlı�ı gösteriyor.  

Genel olarak beklenti anketi sakin bir resim çiziyor. Ama bu durum kalıcı mı yoksa 
beklentilerin �ekillenmesi için zamana ihtiyaç duyulması nedeniyle geçici mi? Top ortada 
görünüyor. Yine de MB’nin son Enflasyon Raporu’nda yıl sonu enflasyon tahminini 
gerçekçi bir �ekilde yukarı çekmi� olmasının MB’ye zaman kazandırdı�ını dü�ünüyoruz. 
Katılımcıların MB’nin aynı gerçekçili�i para politikası yönetiminde de gösterece�ini 
dü�ünmeleri, �imdilik beklenti anketinden çıkan resmi olumlu etkiliyor.  

Kaynak: TCMB, �� Yatırım 
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Kaynak: TCMB, �� Yatırım 

Nisan 2. Yarı M ayıs 1. Yarı
TÜFE (Aylık) 0.75 0.70
Yıl sonu TÜFE 6.90 6.93
TÜFE (Gelecek 12 Ay) 6.79 6.81
TÜFE (Gelecek 24 Ay) 6.28 6.32
Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı (ay sonu) 6.25 6.25
Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı (gelecek 3 ay) 6.39 6.38
Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı (gelecek 6 ay) 6.86 6.83
Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı (gelecek 12 ay) 7.50 7.44
Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı (gelecek 24 ay) 7.62 7.65
Dolar Kuru (Yıl Sonu) 1.560 1.570
Dolar Kuru (gelecek 12 ay) 1.580 1.580
Cari açık (yıl sonu) -55,549 -56,964
Cari açık (gelecek yıl) -55,551 -55,390
GSYH Büyüme Oranı (2011) 5.1 5.2
GSYH Büyüme Oranı (2012) 4.8 4.8
* Rakamlar uygun ortalama beklentilerdir

M erkez Bankası Beklenti Anketi Sonuçları
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�irket Haberleri 

EREGL 1Ç11 Finansalları: Piyasa beklentilerinin üzerinde geldi 
 
Erdemir 2011 yılının ilk çeyre�inde bizim beklentimiz olan 212 milyon TL ve 
piyasa beklentisi olan 244 milyon TL’nin üzerinde 260 milyon TL net kar 
açıkladı. Uzun çelik satı� hacminin zayıf olmasından dolayı bizim 2.3 milyar 
TL olan net satı� beklentimiz �irketin açıkladı�ı 2 milyar TL’nin üzerinde 
kaldı. Buna ra�men �irketin kaydetti�i %21.7 FVAÖK marjı bizim 
beklentimiz olan %20’nin üzerinde gerçekle�ti. Bugün hissenin olumlu tepki 
vermesini bekliyoruz. 
 
Erdemir’in 1Ç11’de toplam çelik üretimi yıllık bazda %1 artarak 1.7 milyon 
TL (%88 yassı ve %12 uzun)’ye ula�tı. Uzun çelik satı� hacmi talebin zayıf 
olmasından ve elveri�siz fiyatlardan dolayı yıllık bazda %56 azalarak 197 
bin ton’a gerilerken yassı çelik hacmi bir önceki yılın aynı döneminin %19 
üzerinde 1,471 bin ton olacak gerçekle�ti. Yassı çelik fiyatlarının 
artmasından dolayı satı�lar yıllık bazda %28 ve çeyreksel bazda %6 
artarak 2,028 milyon TL’ye ula�tı. Hammadde maliyetlerindeki artı�ın 
olumsuz etkisinin sınırlı kalması ve yıllık bazda çelik fiyatlarının artması 
sayesinde Erdemir bir kere daha güçlü FVAÖK marjı (%21.7) kaydetti. 
 
�irketin net borç pozisyonu 4Ç10’da 3 milyar TL iken karlılıktaki artı� 
sayesinde 1Ç11’de 2.7 milyar TL’ye geriledi. 1Ç11’de TL’nin dolara kar�ı 
kuvvetli olmasından dolayı �irketin 4Ç10’da 147 milyon TL açıkladı�ı net 
finansal giderleri 1Ç11’de 24 milyon TL’ye dü�tü. Türev araçlarından ve 
vadeli i�lem kontratlarından gelen 26.8 milyon TL de net karı olumlu 
etkiledi. 
 
Bugün saat 16.00’da yapılacak olan analist sunumundan sonra 
tahminlerimizin üzerinden geçece�iz.  

EREGL TI TUT -1% Potansiyel
(TL) Geçerli Hedef
Kapanı� 4.47 4.41
PD, mn 9,611 9,489
HAO PD, mn 2,114 2,088
(x) 2011T 2012T
F/K 12.93 12.53
PD/DD 1.41 1.34
FD/FAVÖK 8.72 7.53
(TL) 1Ay Yıliçi
Ort.Hac.Mn 16.2 30.6
End.Gör.Perf. % 4.6 13.8

Ere�li Demir Çelik            bdinckoc@isyatirim.com.tr

 

EREGL (TL mn) 1Ç11 1Ç10  de�. 4Ç10 de�.
Gelirler 2,028 1,583 28.1% 1,921 5.6%
Brüt Kar marjı 20.8% 19.5% 1.3pp 15.6% 5.2pp
Faaliyet Karı 361 269 34.4% 239 51.2%
Faaliyet Karı marjı 17.8% 17.0% 0.8pp 12.4% 5.4pp
FVAÖK 440 341 29.1% 337 30.7%
FVAÖK marjı 21.7% 21.5% 0.2pp 17.5% 4.2pp
VÖK 328 192 70.8% 162 102.7%
Net Kar 260 160 62.4% 138 88.4%
Net Kar marjı 12.8% 10.1% 2.7pp 7.2% 5.6pp
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�irket Haberleri 

10 milyon lira olan tahminimizle paralel, Akçansa 2011’in ilk üç ayında 9.7 
milyon lira net kar yaratarak yıllık bazda geçen sene elde etti�i 4.2 milyon 
liranın %133 üzerinde net kar rakamına ula�tı. Bu büyümede en önemli 
etken yurtiçi çimento satı�larında önemli artı� oldu. 
�irket 210 milyon lira satı� geliri elde ederken bunun 169 milyon lirası 
yurtiçi satı�lardan 44 milyon lirası ise yurtdı�ı satı�lardan geldi. Özellikle 
Marmara Bölgesi’nde artan konut projeleri bölgedeki çimento talebinde de 
artı�ı beraberinde getiriyor. 
1Ç11’de FAVÖK marjı %15 olurken geçen sene ilk çeyrekte %14 +Ç10’de 
ise FAVÖK marjı %13.5 seviyelerindeydi. 
2011 yılında yurtiçi çimento talebinde yıllık bazda %10’luk bir artı� 
bekliyoruz. Akçansa için tavsiyemiz TUT hedef de�erimiz ise hisse ba�ına 
8.38 lira. 

AKCNS TI AL 7% Potansiyel
(TL) Geçerli Hedef
Kapanı� 7.82 8.38
PD, mn 1,497 1,605
HAO PD, mn 299 321
(x) 2011T 2012T
F/K 17.30 12.13
PD/DD 1.57 1.47
FD/FAVÖK 9.99 7.73
(TL) 1Ay Yıliçi
Ort.Hac.Mn 1.1 0.9
End.Gör.Perf. % 7.4 3.2

Akçansa                       bberki@isyatirim.com.tr

 

Akçansa 1Ç11 1Ç10 Yıllık 4Ç10 Çeyreklik

209.7 169.6 23.6% 208.7 0.5%

Brüt M arj 13.4% 10.8% 11.9%

18.8 10.2 83.7% 14.7 28.0%

9.0% 6.0% 7.0%

32.2 24.0 34.0% 28.2 14.1%

15.3% 14.2% 13.5%

-5.7 -3.1 -2.0 187.1%

9.7 4.2 132.9% 8.7 11.3%

4.6% 2.5% 4.2%

Net Kar

Net M arj

Gelirler

Faaliyet Karı

Faaliyet M arjı

FAVÖK

FAVÖK M arjı

Finansal Giderler (net)
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�irket Haberleri 

Tahminimiz olan 24 milyon TL’nin altında kalarak, Ulker Biskuvi 2011’in ilk 
çeyre�inde 1Ç10’da kaydetti�i 50 milyon TL’ye kıyasla yıllık bazda %67 
dü�ü�le 16 milyon TL net kar rakamı açıkladı. Hammadde maliyetlerindeki 
artı�ın fiyatlara pazardaki rekabet nedeniyle tam olarak yansıtılamamasını 
ve 1Ç10’da finansal varlık satı�ından elde edilen gelir nedeniyle kaydedilen 
yüksek finansal gelirlere kar�ın 1Ç11’de kaydedilen dü�ük finansal gelirleri 
kar rakamının yıllık bazda dü�mesinin ana nedenleri olarak gösterebiliriz. 
Di�er taraftan, 4Ç10’da BIM hisselerinin satı�ından elde edilen yüksek 
finansal gelir nedeniyle çeyrek bazda kar rakamı dü�tü. 
Tahminimiz olan 416 milyon TL’nin altında kalarak, �irket yıllık bazda satı� 
hacminin %15 dü�mesiyle birlikte yıllık bazda %9 azalı�la 369 milyon TL 
ciro kaydetti. Fiyatlarda yapılan artı�la �irketin cirosu satı� hacminden daha 
dü�ük oranda azaldı. Ortalama satı� fiyatları yıllık bazda 1Ç11’de %6 arttı. 
�irketin genel satı� hacmi pazar kaybı nedeniyle 1Ç10’daki 35bin ton’dan 
1Ç11’de 30bin tona geriledi. Bunun yanı sıra, yurtdı�ı satı� gelirleri �irketin 
bazı ihracat satı�larını yurtdı�ındaki Yıldız Holding tarafından kontrol edilen 
�irketlere kaydırması nedeniyle yıllık bazda %30 azalarak 62 milyon TL’ye 
geriledi. Öte yandan, �irketin cirosu fiyatlarda iki kattan fazla yapılan artı�la 
çeyrek bazda %18 büyüdü. 
Brüt kar marjı �irketin artan hammadde maliyetlerinin sadece bir kısmının 
fiyatlara yansıtabilmesi nedeniyle yıllık bazda 3 yüzde puan geriledi. 
Faaliyet giderlerinin satı�lara oranı ise artan pazarlama giderleri nedeniyle 
1Ç10’daki %14.5’tan 1Ç11’de %16.8’e yükseldi. Sonuç olarak, FAVÖK 
yıllık bazda %52 azalarak 1Ç10’daki 44 milyon TL’den 1Ç11’de 21 milyon 
TL’ye ( tahminimiz: 18 milyon TL) geriledi. FAVÖK marjı ise 5.1 yüzde puan 
gerileyerek 1Ç10’daki %10.9’dan 1Ç11’de %5.8’e geriledi. Çeyrek bazda 
ise, artan ciro, fiyat artı�ıyla birlikte brüt kar marjında iyile�me ve faaliyet 
giderlerinin satı�lara oranının dü�ük olmasıyla FAVÖK marjını 11.4 yüzde 
puan arttı. 
Ulker Biskuvi’nin finansal sonuçları yıllık bazda zayıf fakat çeyrek bazda 
iyile�en operasyonel performansa i�aret etti. 2011’in hammadde 
maliyetlerinin artmaya devam etmesi ve rekabetin fiyatlar üzerinde baskı 
olu�turması nedeniyle zor bir yıl olaca�ı beklenmesine ra�men, �irketin 
marjlarının yıllık bazda iyile�mesini bekliyoruz. �irket 2011’in özellikle 
2.yarısından itibaren satı� fiyatlarını artırarak ve yüksek marjlı ürünlere 
odaklanarak marjlarını yukarı çekmeyi planlıyor. Ayrıca, faaliyet giderlerini, 
pazarlama giderlerini nominal olarak sabit tutarak a�a�ı çekmeyi hedefliyor. 
Dolayısıyla, Ulker için 2011 tüm yıl FAVÖK marjı tahminimiz olan %6.1’i 
koruyoruz. Ayrıca, �irket BIM hisselerinin satı�ından yüksek nakit elde etti. 
Bu naktin operasyonlarına paralel yatırımlarda kullanılması hisse için 
önemli olacaktır. 
Sonuç olarak, ULKER hisseleri için 12 aylık 6.71TL hedef fiyat ile AL 
tavsiyemizi koruyoruz. Hisse, 6.5x 2011T FD/FAVOK çarpanı ile 
uluslararası benzerlerine kıyasla %17 ucuz i�lem görüyor. 

ULKER TI AL 12% Potansiyel
(TL) Geçerli Hedef
Kapanı� 6.00 6.71
PD, mn 1,612 1,801
HAO PD, mn 371 414
(x) 2011T 2012T
F/K 2.18 11.84
PD/DD 0.94 0.92
FD/FAVÖK 19.37 15.50
(TL) 1Ay Yıliçi
Ort.Hac.Mn 9.4 5.7
End.Gör.Perf. % 5.9 5.5

Ülker Bisküvi iurganci@isyatirim.com.tr

esuner@isyatirim.com.tr

ULKER       (mn TL) 4Ç10 4Ç09 De� 3Ç10 De�. 

Gelirler 369  406  -9.3% 313  18% 

Brüt Kar Marjı 20.7% 23.7% -3.0pp 15.9% 4.8pp 

Faaliyet Karı 14  37  -62% (25) na 

Faaliyet Kar Marjı 3.9% 9.2% -5.3pp -7.9% 11.8pp 

FAVÖK 21  44  -52% (18) na 

FAVÖK Marjı 5.8% 10.9% -5.1pp -5.6% 11.4pp 

Finansal Giderler net 6  15  -61% 149  na 

Net Kar 16  50  -67% 104  na 

Net Kar Marjı 4.5% 12.3% -7.9pp 33.2% -28.7pp 
�
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�irket Haberleri 

THY 4 aylık trafik verilerini açıkladı 
Toplam yolcu sayısı Mart sonunda % 9 büyürken Nisan sonunda geçen 
seneye göre %11 büyüyerek 9,3 milyon oldu. 4 aylık ASK yıllık bazda %
22,6 büyüyerek 24 milyon olurken RPK da %17,4 büyüyerek 16,3 milyona 
ual�tı. Sadece Nisan ayında toplam yolcu sayısı %17 büyümeyle 2,6 
milyon olurken Mart ayında büyüme %10 olarak gerçekle�mi�ti. Her ne 
kadar burada artan mevsimselli�in etkisini görsek de geçen sene Nisan 
ayında �zlanda’da gerçekle�en volkanik patlamanın trafi�e negatif 
yansıması dü�ünüldü�ünde dü�ük baz yılının da artan büyümede etkili 
oldu�unu dü�ünüyoruz. Önümüzdeki aylarda mevsimselli�i etkisinin daha 
net bir �ekilde hissedilece�ini dü�ünüyoruz. 4 aylık doluluk oranı kapasite 
artı�ınından dolayı geçen seneye göre 3 puan a�a�ıda %68,2 oldu.  Filo 
geçen sene 142 uçaktan olu�urken bu sene aynı dönem sonunda 170 
uça�a ula�tı�ını ve geni� gövdeli uçakların filodaki a�ırlı�ının arttı�ını 
görüyoruz. Kargo hacimlerindeki büyüme de Nisan ayında güçlendi. 4 ayda 
%22 kargo büyümesi gerçekle�irken Nisan’da büyüme %35 olarak 
gerçekle�ti. Filoya yakın zamanda katılan geni� gövdeli uçakların yüksek 
hacimde kargo ta�ıyabilmeleri de büyümeyi olumlu etkiliyor. Genele 
baktı�ımızda dü�ük baz etkisini gözlemlesek de büyümedeki artı�ın 
önümüzdeki yüksek talep dönemi için iyi bir indikatör oldu�unu 
söyleyebiliriz. 

GE, �MKB’de Garanti hissesi satacak. General Electric Co. (GE) Cuma 
günü 52,5 milyon adet Garanti Bankası hissesini satı� amacıyla �MKB’ye 
kaydettirdi�ini duyurdu. Bu tutar Garanti Bankası ödenmi� sermayesinin %
1,25’ine denk geliyor.  

�lk çeyrek net karı piyasa beklentisiyle uyumlu. Al Baraka yılın ilk 
çeyre�inde 41 milyon TL solo net kar elde etti. Geçen yılın aynı dönemine 
göre net karda %38 artı� görülürken son çeyre�e göre %3 daralma var. Bu 
dönemde bankanın büyümede sektörün oldukça gerisinde kaldı�ı 
görülüyor. Hem kredi hem de mevduat piyasasında pazar payı kaybeden 
banka kredi-mevduat spredini ve marjlarını kromak için rekabetten 
kaçınmı� görünüyor. �lk çeyrekte bankanın net faiz marjı %4,3 düzeyinde 
yatay seyretti. Di�er gelir kalemlerinde de heyecan verici bir büyüme 
görülmüyor. Kar�ılık giderlerindeki dü�ü� faaliyet giderlerindeki artı�ı telafi 
etmi�. Di�er yandan etkin vergi oranındaki artı� vergi öncesi kardaki %2 
büyümeyi tırpanladı. Bankanın aktif kalitesinde iyile�me sürüyor. Takipteki 
krediler oranı %2,8 düzeyine geriledi. Al Baraka hisseleri için henüz 
de�erlememiz yok. Ancak ortalama piyasa beklentisine göre Al Baraka 
hisseleri, Bank Asya hisselerini ile uyumlu fiyatlanmı� durumda. 

THYAO TI AL 28% Potansiyel
(TL) Geçerli Hedef
Kapanı� 4.69 6.00
PD, mn 4,690 6,000
HAO PD, mn 2,298 2,940
(x) 2011T 2012T
F/K 9.76 5.74
PD/DD 1.51 1.21
FD/FAVÖK 6.34 5.23
(TL) 1Ay Yıliçi
Ort.Hac.Mn 76.2 64.2
End.Gör.Perf. % 4.1 -16.0

GARAN TI AL 8% Potansiyel
(TL) Geçerli Hedef
Kapanı� 7.92 8.56
PD, mn 33,264 35,952
HAO PD, mn 15,967 17,257
(x) 2011T 2012T
F/K 10.38 9.40
PD/DD 1.72 1.50
PD/Mevduat 0.35 0.30
(TL) 1Ay Yıliçi
Ort.Hac.Mn 167.4 200.0
End.Gör.Perf. % 0.2 -2.0

ALBRK TI Ö.Y   
(TL) Geçerli Hedef
Kapanı� 2.39  
PD, mn 1,288  
HAO PD, mn 245  
(x) 2011T 2012T
F/K   
PD/DD   
PD/Mevduat   
(TL) 1Ay Yıliçi
Ort.Hac.Mn 0.9 1.5
End.Gör.Perf. % -4.4 -13.4

Türk Hava Yolları             nokten@isyatirim.com.tr

Garanti Bankası               bsengonul@isyatirim.com.tr

bsengonul@isyatirim.com.trAlbaraka Türk

ihomris@isyatirim.com.tr

kdoganay@isyatirim.com.tr

kdoganay@isyatirim.com.tr



 9 

  

�irket Haberleri 

Net kar beklenti dahilinde. Akbank’ın ilk çeyrek solo net karı 744 milyon 
TL olarak gerçekle�irken bizim beklentimizle aynı ve ortalama piyasa 
beklentisi olan 766 milyon TL’nin bir miktar altında gerçekle�ti. Bankanın 
net karı geçen yılın aynı dönemine göre %23 dü�erken son çeyre�e göre 
%8 arttı. Akbank kredilerde sektörün üzerinde büyüme kaydetti. �lk 
çeyrekte kredi büyümesi ve ilave munzam kar�ılıklar büyük oranda menkul 
kıymet itfaları ve ikincil piyasada satı�lar ile fonlandı. Mevduatta büyüme 
olmadı. Genel olarak bankanın net faiz geliri ve net faiz marjındaki gerileme 
menkul kıymet getirilerindeki dü�ü�ten kaynaklanıyor. Net faiz marjı önceki 
çeyre�e göre 81 baz puan dü�ü�le %3,9 oldu. daralma TÜFE’ye endeksli 
Hazine kıymetlerinin getirilerindeki dü�ü�ten kaynaklandı. Krediler ve di�er 
bankacılık faaliyetlerindeki büyüme ile net ücret ve komisyon giderleri 
artarken ticari kar menkul kıymet satı�larıyla beklentimizin üzerinde 
gerçekle�ti. Aktif kalitesinde iyile�me sürüyor. Akbank bu çeyrekte de net 
olarak takipteki kredilerinde azalma gördü. Bu durum yılın ikinci yarısında 
de�i�ecek ve net takipteki kredilerde artı� görüyor olaca�ız. Di�er yandan 
ilk çeyrekte bankanın genel kar�ılık giderlerinde bir kat artı� var. Bu durum 
hem nakdi hem de gayrinakdi kredilerdeki büyümeden kaynaklanıyor. 
Banka yönetimi net faiz marjındaki daralma tahminini Nisan ayında geçerli 
olan munzam kar�ılık oranları ve mevduat piyasasındaki ciddi rekabet 
nedeniyle 20 baz puan artırdı ve tüm yıl için net faiz marjının %3,5 
düzeyinde olaca�ı öngörülüyor. Di�er yandan faaliyet giderlerinin sıkı 
kontrol ediliyor olması karlılı�ı destekliyor. Akbank hisseleri 2011 
tahminlerimize göre 11,1x F/K ve 1,6x PD/DD çarpanlarıyla i�lem görüyor. 
Bu çarpanlar bankanın yurtiçi emsallerine göre primli i�lem gördü�üne 
i�aret ediyor. 

AKBNK TI SAT 4% Potansiyel
(TL) Geçerli Hedef
Kapanı� 7.86 8.20
PD, mn 31,440 32,800
HAO PD, mn 9,432 9,840
(x) 2011T 2012T
F/K 11.06 9.67
PD/DD 1.61 1.37
PD/Mevduat 0.41 0.35
(TL) 1Ay Yıliçi
Ort.Hac.Mn 56.0 50.4
End.Gör.Perf. % -4.5 -9.7

Akbank                        bsengonul@isyatirim.com.tr

kdoganay@isyatirim.com.tr

Bugün açıklanan Sermaye Artırımları/Azaltımları ve  Temettü Ödemeleri
Kodu Bedelli (%) Bedelsiz(%) Bdsz.Tem.%) Brüt Nakit Temettü(%) Tarih Baz Fiyat Temettü Verimi

AFYON 25% 09/05/2011 186.05 TL 0.25 TL 0.13%
ISGSY 4.96% 09/05/2011 2.24 TL 0.05 TL 2.16%

Hisse Ba�ına 
Temettü
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Gosterge Hacim: 26.4mil TL

Döviz Piyasası Verileri
06/05/2011 �tibari ile Kapanı� Günlük Yıliçi
Dolar 1.5409 0.49 0.20
Euro 2.2193 1.69 -7.09
Euro/Dolar 1.4403 -1.18 7.89
Sepet 1.8801 1.20 4.28
Kaynak: Bloomberg

De�i�im (%)

Para Birimleri: Türkiye: TRY, Çek Cum.: CZK, Macaristan:HUF, 
Kazakistan:KZT, Polonya:PLN, Romanya:RON,  Rusya:RUB, 
Ukrayna:UAH, G.Afrika :ZAR, Çin:CNY, Hindistan:INR, Arjantin:ARP, 
Brezilya:BRL 

TRY

CZK

HUF

KZT

PLN

RON

RUB
UAH

ZAR

CNYINR

ARP

BRL

-1.5%

-1.0%

-0.5%

0.0%

0.5%

1.0%

Dolara Kar�ı Günlük Performans(%)

Döviz Piyasası 
• EUR/USD paritesi Yunanistan’ın Avrupa Birli�inden çıkarılabilece�i ve bu 

konu ile ilgili Lüksemburg’da Avrupa Birli�i finans bakanlarının gizli bir 
toplantı yapaca�ı söylentileri e�li�inde ciddi kayıplar vererek 1,43 
seviyelerini test etti. Buna paralel olarak, geli�mekte olan ülke para 
birimleri ise Cuma günü boyunca karı�ık bir tablo çizdi. RON ve CZK 
günün en kötü performans gösteren para birimleri olurken,  geli�mekte 
olan Do�u Avrupa ülkesi para birimleri di�er geli�mekte olan ülke para 
birimlerine göre daha yüksek de�er kayıplarıyla günü kapattı.  

• Geçti�imiz haftanın son gününde, ABD �stihdam verisi öncesinde TL 
piyasası oldukça sakindi. Ancak verinin beklentilerden bir hayli iyi olması 
TL nin EURO kar�ısında de�er kazanmasına ek olarak USD kar�ısında 
da de�er kazanmasına neden oldu. Piyasalarda bu verinin etkisinin 
devam etmesi durumunda TL’nin bir süre daha de�er kazanmasını 
bekleyebiliriz. USD/TL Cuma gününü 1,5340, EUR/TL 2,2263 ve TL sepet 
1,8800 seviyesinde tamamladı. TL günü Pazartesi Türkiye kapanı�ına 
göre USD kar�ısında %0,78 de�er kazancı, EUR kar�ısında %1,60 de�er 
kazancı ve sepet kar�ısında % 1,26 de�er kazancı ile tamamladı. TL 
sepet bu sabah 1,8787 seviyelerinden i�lem görmekte. 

• ABD Tarım dı�ı istihdam verisinin beklentilerin üzerinde gelmesi ile 
yurtdı�ı piyasalarda yükseli� gözlemlendi. Risk i�tahının artmasıyla TL’nin 
bir süredir de�er kaybetme trendinin sona erdi�i gözleniyor. Sepet 
bazında ve EUR bazında uzun zamandır en dü�ük seviyelerini test eden 
TL’nin kısa vadede bu seviyeleri tekrar test etme ihtimali oldukça dü�tü 
diyebiliriz. Piyasalardaki olumlu havanın devam etmesi durumunda kısa 
vadede USDTL’de 1,5250 seviyeleri do�ru bir çekilme beklenebilir. 
USDTL’nin bugün için 1,5250-1,5490 bandında hareket etmesini 
bekliyoruz. EURTL içinse bandımız 2,2000-2,2400 olarak göze çarpıyor  

• Bugün yerel tarafta Mart ayı Sanayi Üretim Endeksini açıklanacak. Piyasa  
beklentisi %10,3 olurken, �� Yatırım olarak beklentimiz %9,8 
seviyelerinde. Uluslararası tarafta, AB Sentix Yatırımcı Güven Endeksi ve  
Almanya’da aylık �hracat, �thalat, ��lemler Dengesi, ve Ticaret dengesi 
endeksleri yakından takip edilen veriler olacak.  

  Tahvil ve Bono Piyasası 
• Geçti�imiz günlerin aksine haftanın son i� gününde, tahvil ve bono piyası 

hareketli bir güne sahne oldu. WTI Petrol fiyatlarında ani ve sert dü�ü�le 
beraber yerel tahvil piyasasına yabancı yatırımcı ilgisi olu�tu ve gösterge 
tahvilde faiz %8,64 basit (%8,36 bile�ik) seviyelerine kadar geriledi. Petrol 
fiyatlarının günün açılı� de�erlerine geri dönmesi ve dalgalanmanın 
durulmasıyla beraber, gösterge tahvilde de�er kayıpları gözlendi ve faizi 
günün ilk yarısını %8,69 basit (%8,41 bile�ik) seviyesinden kapattı. Günün 
ikinci yarısında ise piyasada önemli bir hacim olmazken gösterge kıymet 
yatay bir seyir izledi. Kıymet günü Per�embe kapanı�ına göre 4 bp 
a�a�ıda %8,69 basit (%8,41 bile�ik) seviyesinden kapattı. 

• Bu hafta tahvil piyasaları açısından yo�un geçecek. Haftanın ba�lıca 
gündem maddeleri Hazine’nin, Pazartesi ve Salı günleri düzenleyece�i 4 
tahvil ihracı olacak. Hazine’nin bu ihraçlardan Pazartesi  2.5 milyar TL  ve 
Salı 3.5 milyar TL olmak üzere toplam 6 milyar TL kaynak sa�lamasını 
bekliyoruz. Hazine bugün 3 yıl vadeli (29/01/2014) sabit kuponlu kıymeti 
yeniden ihraç edecek. Hazine’nin bu ihraçtan 1 milyar TL kaynak 
sa�lamasını bekliyoruz. Ayrıca Hazine bugün 5 yıl vadeli (04/05/16) 
TÜFE’ye endeksli kıymetin ilk ihracını gerçekle�tirecek.  Hazine’nin bu 
ihraçtan  1.5  milyar TL kaynak sa�lamasını bekliyoruz. �u anda piyasada 
i�lem gören TÜFEye endeksli kıymetlere  göre daha yüksek faizle 
gelmemesi durumunda 5 yıl vadeli TÜFE endeksli tahvilin aynı ilgiyi  
görmekte zorlanabilece�ini dü�ünüyoruz. 

• TCMB’nin bugün 12 milyar TL tutarında haftalık repo geri dönü�ü 
bulunuyor.  

• Gösterge kıymette bu sabah geçen kotasyonlar 3 bp yukarıda %8,44 
bile�ik seviyesinde bulunuyor. 

Eurotahvil Piyasası 
• Asya seansında satıcılı seyrin devam etmesinin etkisinde geli�mekte olan 

ülke eurotahvilleri Cuma gününe yataya yakın negatif alanda ba�ladı. 
ECB’den gelen açıklamaların ardından €/$ paritesindeki hızlı gerilemenin 
emtia piyasaları ba�ta olmak üzere piyasanın tamamında geri çekilmeye 
sebep olması yatırımcıların güveli liman sayılan ABD Hazine tahvillerine 
yönelmesini sa�lamı�tı. Gelen alımlarla ABD Hazine tahvil getirilerinde 
gözlemlenen geri çekilme USD cinsi geli�mekte olan ülke ve �irket 
eurotahvillerine de satı� getirdi. Piyasalar gün boyunca ABD açılı�ından 
önce gelecek olan istihdam verilerini takip ederken hafta içinde 
beklentilerden kötü gelen ADP özel sektör istihdam verisi ve haftalık 
i�sizlik ba�vuruları piyasanın beklentilerini negatife çevirmesinde etkili 
oldu.  
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Burada yer alan bilgiler �� Yatırım Menkul De�erler A.�. tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmı�tır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri 
yatırım danı�manlı�ı kapsamında de�ildir. Yatırım danı�manlı�ı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim �irketleri, mevduat kabul etmeyen 
bankalar ile mü�teri arasında imzalanacak yatırım danı�manlı�ı sözle�mesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, 
yorum ve tavsiyede bulunanların ki�isel görü�lerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak 
yorumlanmamalıdır. Bu görü�ler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere 
dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar do�urmayabilir. 

 Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve do�ru oldu�u garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin de�i�tirilebilir. Tüm veriler, �� 
Yatırım Menkul De�erler A.�. tarafından güvenilir oldu�una inanılan kaynaklardan alınmı�tır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya 
çıkabilecek hatalardan �� Yatırım Menkul De�erler A.�. sorumlu de�ildir. 

En Çok ��lem Görenler 

Hazine Bonoları
TRB070911T19 07/09/11 6 m 6 m 754 10 15 97.499 7.55 7.74 -5 8.25 8.25 7.97 0.32 0.000 0.32
TRB200711T14 20/07/11 12 m 12 m 4,292 8 34 98.512 7.35 7.57 -10 -5 8.20 8.20 7.75 0.19 0.000 0.19

Iskontolu Tahviller
TRT200213T25 20/02/13 22 m 22 m 5,646 553 2,899 86.545 8.69 8.41 -4 3 8.20 8.74 8.45 1.72 0.049 1.34
TRT110511T17 11/05/11 0 m 22 m 12,208 166 307 99.960 7.30 7.57 6 64 6.87 7.82 7.42 0.01 0.011 0.01

TRT071112T14 07/11/12 18 m 22 m 18,298 153 699 88.424 8.72 8.54 -2 8 8.24 9.11 8.69 1.44 0.039 1.17

Sabit Getirili Tahviller
TRT150120T16 15/01/20 8.7 y 10 y 8,798 10 133 107.651 9.20 9.41 0 8 9.24 9.84 9.48 5.67 0.002 6.21
TRT070312T14 07/03/12 10 m 5 y 9,565 8 20 106.250 8.12 8.28 -12 -5 7.73 9.24 8.42 0.77 0.091 0.83

TRT290114T18 29/01/14 2.7 y 3 y 4,322 6 62 97.975 8.84 9.14 -3 7 8.73 9.40 9.15 2.38 0.000 2.38

Dola�ım. 
Miktar  
(M il TL)

Günlük 
Hacim 
(M il TL)

Haftalık 
Hacim     
(M il TL)

Enstruman �tfa Tarihi Vade
Orij. 

Vade

Son I�l. 
Goren 
Fiyat

Basit 
Oran 
(%)

Bile�. 
Oran 
(%)

Get 
Fark 1g 

(bp)

Get. 
Fark Hft 

(bp)

3 ay Bant 3 ay 
Ort. 
(%)

Dur.Dü�ük 
(%)

Yüksek 
(%)

Konv.
PVBP 
* 100

ÖNER�LER�M�Z 
Tahvil ve Bono Piyasası: 

• 15-01-2020 Sabit kuponlu kıymet: Uzun vadeli kıymetlerin di�er 
kıymetlere ve fonlama maliyetlerine göre bulundukları seviyelerin hala 
cazip oldu�unu dü�ünüyoruz, bu nedenle bu kıymetlerde alım 
öneriyoruz.  

• Mevduat: Kısa vadeli kıymetlerin getirilerinin gerilemesi nedeni ile 
mevduatın kısa vadede kalmak isteyen yatırımcılar tarafından tercih 
edilmesi gerekti�ini dü�ünüyoruz.  

Eurotahvil Piyasası: 

• %7,50 14-Tem-2017 USD (TUT): Likiditesi artmı� olan bu kıymet 
benzer vadelere göre daha cazip getiri sunuyor. Bu nedenle bu 
kıymette alım öneriyoruz. 

• %7,50 7-Kasım-2019 USD (TUT): Önümüzdeki dönemde USD bazlı 
eurotahviller arasında 2017 - 2021 vadeleri arasındaki kıymetlerin daha 
iyi bir performans sergileyece�ini dü�ünüyoruz. 

• Piyasa beklentisinin aksine beklentilerden olumlu gelen veri QE3 
gelecek mi sorusunu bir miktar da olsa uzakla�tırırken ABD 
endekslerindeki pozitif açılı�ın da etkisinde geli�mekte olan ülke 
eurotahvilleri  de�er artı�larını arttırdı. Piyasadaki havanın pozitife 
dönmesiyle ABD Hazine tahvil getirileri de yükselirken güne %3,15 
seviyesinden ba�layan 10 yıllık ABD Hazine tahvili %3,23 seviyesine 
kadar yükseldikten sonra %3,14 seviyesinden seansı sonlandırdı. 

• Global piyasalardaki seyre paralel geçti�imiz haftanın son gününe yatay 
negatif seviyelerden ba�layan Türk eurotahvilleri gün içinde gelen 
alımlarla haftayı 20-25 centlik de�er artı�larıyla sonlandırdı. 2030 vadeli 
gösterge eurotahvil 2 bp a�a�ıda 5,74 seviyesinden, 5 yıl vadeli USD 
Türkiye CDS’i ise 4 baz puan daralarak 149/151 baz puan seviyesinden 
günü sonlandırdı.  

 


