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• Hükümetten Merkez Bankası’na Destek 

Piyasalar 

Lütfen raporumuzun sonunda yer alan bilgilendirme notuna bakınız. 

Dünya piyasalarındaki satış dalgası bir tsunamiye dönüştü. ABD 

ekonomisinde durgunluk tehlikesinin artması ve Avro bölgesi borç krizinin 

büyük ülkelere yayılması son aylarda küresel risk algısını zaten artırmıştı. 

Ancak geçtiğimiz hafta piyasaları asıl paniğe sürükleyen, G7 politika 

yapıcılarının küresel durgunluk riskine karşı çözüm bulmak için gerekli  siyasi 

kararlılığa ve iktisadi güce sahip olduklarına duyulan güvenin sarsılmasıydı.  

ABD’nin kredi notunun Stantard and Poor’s tarafından düşürülmesi 

piyasalara son darbeyi vurdu. Haftasonu Ortadoğu piyasaları ve Pazartesi 

sabahı Asya borsaları sert bir şekilde düşmeye devam etti. G7 maliye 

bakanları ve merkez bankası başkanlarının haftasonu yaptığı toplantı 

sonrasında yaptıkları açıklama  durumu değiştirmedi. Gelinen noktada 

piyasaların cesaret verici sözlere değil güçlü eylemlere ihtiyaçları var.  

Türkiye piyasalarında bugün dünya piyasalarını izleyerek satıcılı bir seyir 

bekliyoruz. Gösterge tahvildeki ilk işlemler Cuma gününe göre 15bp daha 

yukarıda geçiyor. Türk lirası dolar-avro döviz sepetine göre tarihi olarak en 

düşük  seviye olan 2.13 seviyesine gevşedi. İMKB’nin ABD vadeli işlemlerini 

izleyerek %2 civarında ekside açılmasını bekliyoruz. 

Bugün yerel tarafta günün başlıca verileri  Sanayi Üretimi-Haziran (Piyasa 

Medyan Tahmini: %8) ve TCMB Beklenti Anketi (Ağustos I. dönem) olacak. 

Uluslararası tarafta ise Japon ticaret dengesi ve Fransız Merkez Bankası iş 

güven endeksi günün başlıca verileri olacak. 

Piyasalar yurtiçinde Merkez Bankası’nın açacağı döviz satım ihalesi 

büyüklüğüne ve yurtdışında Avrupa Merkez Bankası’nın İtalya ve İspanya 

tahvillerine ne derece müdahale edeceğine bakacaklar.  

 

Haberler & Makro Ekonomi 

• Bankacılık sektörü Haziran ayı verileri 

Şirket Haberleri  

Sektörel Haberler 

Ajanda 

Akçansa 2Ç11 finansalları ■ AKCNS TI:

Ünye Çimento 2Ç11 finansalları: Net kar beklentilerimize 
paralel 

■ UNYEC TI:

Sonuçlar piyasa beklentilerine paralel ■ BOYNR TI:

Net kar beklentilerin üzerinde olsa da marjların görünümü 
iyi değil.  

■ AKBNK TI:

Piyasalarda Bugün
8 Ağustos 2011

IMKB-100 En İyi / En Kötü
En İyi 5 1 Gün ∆ En Kötü 5 1 Gün ∆

BJKAS 2% DOHOL -15%

IHLAS 2% BOYNR -13%
TCELL 1% KILER -11%

AYGAZ 0% TTRAK -11%
VESTL 0% IHYAY -11%

IMKB-100  İşlem Hacmi En Yüksek 5 Şirket
Kodu Kapanış 1 Gün ∆ Hac. (TL mn)

GARAN 6.70 -6.42% 1036

ISCTR 4.49 -6.85% 350
AKBNK 6.54 -5.76% 149

YKBNK 3.60 -8.40% 143
HALKB 10.60 -7.83% 128

Karasu 4.3 ve Karasu 5 elektrik üretimine başladı. ■ AKFEN TI:

MSCI GOÜ Endeksi $ bazında 

80

85

90

95

100

105

04
/0

7/
20

11

11
/0

7/
20

11

18
/0

7/
20

11

25
/0

7/
20

11

01
/0

8/
20

11

MSCI GOÜ Türkiye End.USD

MSCI GOÜ Endeksi

MSCI Sektör Endeksleri En İyi / Kötü
En İyi 5 1 Gün ∆ En Kötü 5 1 Gün ∆

Temel Tüketim -1.1% Teknik ekip. -6.3%

Telekom -1.6% Teknoloji -5.0%
Sağlık -1.8% Yarı iletkenler -5.0%

İlaç&Biotek. -1.9% Sanayi -4.1%
Dayanıklı Tük. -2.3% GYO -3.8%

Piyasa Rakamları Kapanış 1 Gün ∆ 1Ay ∆
IMKB-100, TL 56,266 -5.2% -11.9%

İşlem Hacmi TL mn 3,388 5% 44.5%

MSCI EM Endeksi 1041 -3.0% -10.7%
MSCI Türkiye Endeksi 466 -5.1% -16.9%

TRLIBOR, 3 Ay% 8.30 -35.0 baz -30.0 baz
Gösterge Tahvil 8.52 5.0 baz -41 baz
Eurobond -2030 5.66 7.4 baz -6.5 baz

US$/TRY 1.7373 1.27% 6.9%
EUR/TRY 2.4605 0.68% 0.7%

IMKB 2011T F/K 10.92
IMKB 2012T F/K 9.84

Yurtiçi Ajanda
08/08/2011 Sanayi Üretimi-Haziran (Piyasa Medyan Tahmini:  %8)
08/08/2011 TCMB Beklenti Anketi (Ağustos I. dönem)
09/08/2011 TSKB 2Ç11 mali tablo açıklaması (İş Yatırım net kar 

beklentisi: 40 mn TL, piyasa beklentisi: 61 mn TL)  
09/08/2011 TAVHL 2Ç11 mali tablo açıklaması (İş  Yatırım ve piyasa net 

kar beklentisi: 26 milyon avro)



 2 

  

Haberler & Makro Ekonomi 

Hükümetten Merkez Bankası’na Destek 
Merkez Bankası’nın (MB) dünkü faiz indiriminin ardından destekleyici demeçler gelmeye başladı. 
 
İlk olarak MB Başkanı Erdem Başçı, faiz indirimiyle birlikte küresel risklerin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkisinin en aza 
indirilmesinin amaçlandığını belirtirken, cari açık cephesinde de sene sonunda kayda değer bir iyileşme gözleneceğinin 
sinyallerini verdi. TL’nin daha fazla değer kaybetmesi için teknik ve temel bir neden olmadığını belirten Başçı, gerekli 
görüldüğü takdirde yabancı para zorunlu karşılıkların düşürülebileceği veya günlük döviz satım tutarının kademeli olarak 
arttırılabileceğini belirterek, MB’nin harekete hazır olduğunu gösterdi. Başçı’nın enflasyonun %5,5’lik hedefe daha yakın 
olduğunu söylemesi ise MB’nin enflasyon konusunda endişeli olmadığının bir kanıtı olarak karşımıza çıkıyor. Görünen o ki 
MB, yeni politika duruşunun arkasında durmaya devam edecek. 
 
Diğer taraftan, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün MB’nin politikalarını 
destekleyen açıklamalar yaptılar. Salı günü Başbakan Erdoğan ile ekonomide genel bir değerlendirme için toplantı 
yapılacağını belirten iki bakan, sanayide sektörlere ilişkin yol haritasının yakın zamanda açıklanabileceğinin sinyallerini verdi. 
 
MB’nin son kararı ve genel ekonomik görünüm üzerinde yorum yapan bir diğer bakan da Mehmet Şimşek’ti. Küresel 
ekonomideki sorunlara kariın henüz paniğe gerek olmadığını söylen Bakan Şimşek, mali disipline bağlılığın devam ettiğini 
vurguladı. Kamu borçlarının yeniden yapılandırılmasıyla elde edilmesi beklenen yaklaşık 35 milyar TL’nin 9,7 milyar TL’sinin 
Temmuz sonu itibariyle kasaya girdiğini belirten Bakan Şimşek, cari açık konusunda da hükümetin risklerin farkında olduğunu 
ve süreci dikkatle yönetmeyi hedeflediğini sözlerine ekledi. 

Bankacılık sektörü Haziran ayı verileri. BDDK verilerine göre Haziran ayında bankacılık sektörü toplam net karı 1.886 mil-
yon TL olurken ilk altı aylık toplam kar 10.315 milyon TL’ye ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre %15 düşük kaldı. Çey-
rek bazında bakıldığında net kar ikinci çeyrekte %11 gerilerken bizce bu düşüşte asıl olarak ilk çeyrekte kaydedilen güçlü 
alım-satım ticari kazançları etkili oldu. sektör ikinci çeyrekte de menkul kıymet alım-satımından bir miktar kar ederken kambi-
yo zararları nedeniyle ilk çeyrek net 706 milyon TL olan ticari gelirler ikinci çeyrekte 334 milyon TL zarar olarak gerçekleşti. 
Sektörün net karı ticari kar/zarar ve aktif satışından elde edilen gelirlere göre yeniden düzenlendiğinde ikinci çeyrek net karı 
ilk çeyreğe göre %1 arttı diyebiliriz. Bunda artan ücret ve komisyon gelirleri ile gerileyen karşılık giderleri etkili oldu. sektörün 
net faiz marjı önceki çeyreğe göre 34 baz puan daralarak %3,6 olurken mevduat maliyetlerindeki artışın etkili olduğunu görü-
yoruz. Güçlü kredi büyümesi ile net faiz gelirlerindeki düşüş yalnız %2 oldu. genel olarak sonuçların piyasadaki beklentiler 
kadar kötümser olmadığını söyleyebiliriz. 

Sektörel Haberler 

Ajanda 
Yurtdışı Ajanda Tahm. Önc.
08/08/2011 JPN:Düzeltilmiş  Toplam Cari İş lemler ¥961,1B ¥391,0B
 JPN:Ticaret Dengesi - Ödemeler Dengesi ¥113,1B -¥772,7B
 JPN:İflaslar (YoY)   Saat:07:30 1,5%
 JPN:Eco Watchers Anketi: Mevcut Durum   50,0 49,6
 JPN:Eco Watchers Anketi: Beklenti   49,0
 AVR:Sentix Yatırımcı Güven Endeksi % 4063600 4060700
 BRZ:FGV IPC-S Tüketici Fiyat Endeksi   -0,04%
 BRZ:Ticaret Dengesi (FOB) - Haftalık   $383M
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Şirket Haberleri 

Akçansa 2Ç11 finansalları: Net kâr tahminimizin altında kaldı. 
 
Akçansa ikinci çeyrek tahminimiz olan 32 milyon lira ve 33 milyon lira 
CNBC-E  konsensüsün bir miktar altında 29.7 milyon lira net kar 
açıklayarak 6 aylık toplam net karı 39 milyon liraya taşıdı. Geçtiğimiz sene 
ilk altı ayında net kar 31 milyon lira seviyesindeydi. Karlılıktaki artışın 
ardında yatan ana neden ise özellikle yurtiçi satışlarda meydana gelen artış 
oldu. 
 
Akçansa 2Ç11’de 261 milyon lira satış geliri elde ederken yurtiçi 
satışlardaki artış dikkat çekti. Yurtiçi satışlar yıllık bazda %18 artarak 227 
milyon liraya yükselirken yurtdışı satışlar yıllık karşılaştırıldığında %14’lük 
bir daralma yaşadı ve 43 milyon liraya geriledi. Özellikle Marmara 
bölgesinde konut projeleriyle birlikte gelen çimento talebi bölgedeki 
üreticilerin hacimlerini arttırırken yüksek hammadde fiyatları operasyonel 
marjların genişlemesine engel oluyor. 
 
FAVÖK 46 milyon liraya yükselirken artış yıllık %6 çeyreklik %43 civarında 
oldu. 2Ç11 FAVÖK marjı 17.6% olurken 2Ç10’da FAVÖK marjı %18.5 
olarak kaydedilmişti. 
 
Marmara Bölgesi’nde konut projeleri başta olmak üzere çimento talebinin 
yılın geri kalan kısmında canlı olmasını ve 2010 yılına göre yurtiçi çimento 
satışlarında %10’luk bir artış olmasını bekliyoruz fakat yüksek hammadde 
maliyetleri hem artan satış hacimleri hemde yükselen çimento fiyatlarına 
baskı uyguluyor. Akçansa için hedef değerimiz hisse başına 8.51 ve 
tavsiyemiz TUT yönünde.   

AKCNS TI TUT 24% Potansiyel
(TL) Geçerli Hedef
Kapanış 6.88 8.51
PD, mn 1,317 1,630
HAO PD, mn 263 326

(x) 2011T 2012T
F/K 14.11 9.86
PD/DD 1.46 1.33
FD/FAVÖK 7.62 6.11

(TL) 1Ay Yıliçi
Ort.Hac.Mn 0.4 0.8
End.Gör.Perf. % 9.1 10.1

Akçansa                       bberki@isyatirim.com.tr

 

Akçansa 2Ç11 2Ç10 Yıllık 1Ç11 Çeyreklik 1Y11 1Y10 Yıllık
Gelirler 261.2 235.1 11.1% 209.7 24.5% 471 404.7 16.3%
Brüt Marj 16.2% 16.0% 13.4% 14.9% 13.8%
Faaliyet Karı 32.6 29.6 10.1% 18.8 73.3% 51.4 39.9 28.8%
Faaliyet Marjı 12.5% 12.6% 9.0% 10.9% 9.9%
FAVÖK 46.0 43.4 6.0% 32.2 42.8% 78.2 67.5 15.8%
FAVÖK Marjı 17.6% 18.5% 15.4% 16.6% 16.7%
Finansal Giderler (net) 3.1 3.7 182.9% -5.8 n.m. -2.7 0.6 n.m
Net Kar 29.7 27.1 9.5% 9.5 212.4% 39.2 31.3 25.2%
Net Marj 11.4% 11.5% 4.5% 8.3% 7.7%
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Şirket Haberleri 

BOYNR 2Ç11: Sonuçlar piyasa beklentilerine paralel 
Piyasa beklentisi olan 7.3 milyon TL’ye paralel olarak, Boyner 2011’in 
2.çeyreğinde 2Ç10’daki 6.9 milyon TL ve 1Ç11’deki 1.1 milyon TL’ye 
kıyasla 7.7 milyon TL net kar rakamı açıkladı. Açıklanan net kar rakamı 
şirketin 2011 ilk yarıyıl karını geçen senenin aynı dönemindeki 7.3 milyon 
TL’ye kıyasla 8.9 milyon TL’ye ulaştı. 2Ç11’de kaydedilen 2.1 milyon TL 
vergi giderine rağmen (2Ç10: 0.8 milyon TL), marjlardaki iyileşme ile birlikte 
cirodaki büyümeyi net kar rakamındaki artışın ana nedeni olarak 
gösterebiliriz. Çeyrek bazda kar rakamının önemli oranda artması ise 
mevsimsellikten kaynaklandı. 
Ciroda 164 milyon TL piyasa beklentisine paralel olarak, şirket yıllık bazda 
%18 artışla 160 milyon TL ciro kaydetti. %11 net satış alanı büyümesinin 
yanı sıra, %7 mevcut mağaza satışları büyümesi ciro büyümesini sağladı. 
Toplam satış adedi ise 2Ç11’de yıllık bazda %10 arttı. Bunların yanı sıra, 
18 Mart-26 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen “Shopping Fest”  satış 
gelirlerindeki büyümeyi destekledi. Toplam olarak bakıldığında,  AMPD 
verilerine göre hazır giyim sektörünün yılın ilk yarısında %20 büyümesine 
paralel olarak, yılın ilk yarısında şirketin cirosu yıllık bazda %19 artış 
gösterirdi. 
Artan ölçek ekonomisi ve stok seviyesinin büyümeden cirodaki artış, 
şirketin brüt kar marjının yıllık bazda 1.0 baz puan artarak 2Ç11’de %39.6’a 
ulaşmasını sağladı. Faaliyet giderlerinin satışlara oranı 2Ç10’daki %
31.8’den 2Ç11’de %32.9’a artmasına rağmen, kredi kartı kırdırma 
giderlerinin %75 oranında azalması karlılığın artmasını destekledi. Sonuç 
olarak, FAVOK rakamı %26 artışla 2Ç11’de 14 milyon TL’ye ulaştı. FAVOK 
marjı ise 0.6 baz puan artarak %8.7 olarak gerçekleşti. 
Sonuç olarak, Boyner’in 2Ç11 sonuçları beklentilere paralel gerçekleşirken, 
operasyonel performansta iyileşmeye işaret etti. BOYNR hisseleri için 
önerimiz bulunmamakla birlikte sonuçların olumlu olduğunu düşünüyoruz. 

BOYNR TI Ö.Y   
(TL) Geçerli Hedef
Kapanış 3.37  
PD, mn 310  
HAO PD, mn 102  

(x) 2011T 2012T
F/K   
PD/DD   
FD/FAVÖK   

(TL) 1Ay Yıliçi
Ort.Hac.Mn 1.0 3.0
End.Gör.Perf. % 2.3 -4.8

Boyner Büyük Mağazacılık iurganci@isyatirim.com.tr

esuner@isyatirim.com.tr

BOYNER     (mn TL) 2Ç11 2Ç10 değişim 1Ç11 değiş im 1Y11 1Y10 değiş im 

Gelirler 160 136 18% 146 10% 306 257 19% 

Brüt Kar Marjı 39.6% 38.6% 1.0pp 35.2% 4.4pp 37.5% 36.5% 1.0pp 

Faaliyet Karı 11  9  16% 3    13  11  19% 

Faaliyet Kar Marjı 6.6% 6.7% -0.1pp 1.7% 4.9pp 4.3% 4.3% 0.0pp 

FAVÖK 14 11 26% 6   20 13 53% 

FAVÖK Marjı 8.7% 8.2% 0.6pp 3.8% 4.9pp 6.4% 5.0% 1.4pp 

Finansal Giderler-net (3) (4) -24% (3) -4% (6) (8) -23% 

Net Kar 7.7 6.9 11% 1.1   8.9 7.3   

Net Kar Marjı 4.8% 5.1% -0.3pp 0.8% 1.0pp 2.9% 2.8% 0.1pp 
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Şirket Haberleri 

Ünye Çimento 2Ç11 finansalları: Net kar beklentilerimize paralel 
16 milyon TL olan beklentimize paralel olarak, Ünye Çimento 2Ç11’de 17 
milyon net kar açıkladı. 2Ç11 kar rakamı yıllık bazda %35, çeyreklik bazda 
ise %109 büyürken, 6 aylık toplam kar 1Y11’de 26 milyon TL olarak 
gerçekleşirken, bu rakam 2010’nun ilk yarısında 16 milyon TL olarak 
gerçekleşmişti. İkinci çeyrekteki yükselen yurtiçi satışlar net kardaki 
büyümenin ana nedeni olarak göze çarpıyor. 
Ciro ise yıllık bazda %25 artışla 50 milyon TL’den 63 milyon TL’ye 
ulaşırken, 1Y11 cirosu aynı döneme kıyasla %29 yükselerek  107 milyon 
TL olarak gerçekleşti. Yurtiçi piyasalarda ise, 1Y10’da 36 milyon TL olan 
cirosunu artırarak 1Y11’de 57 milyon TL’ye yukseltti. Karadeniz 
Bölgesi’ndeki çok sayıda alt yapı projeleri ve önceki yıla göre çimento 
fiyatlarının daha yüksek olması bu büyümenin başlıca sebepleri olarak 
dikkat çekiyor.  Diğer bir yandan yurtdışı satışlar 1Y10’da 14.7 milyon TL 
iken, 1Y11’de 6.4 milyon TL’ye geriledi. 
FVAÖK 2Ç11’de yıllık bazda %26 ve çeyrek bazında %91 artarak 23 
milyon TL’ye yükseldi. FVAÖK marji ise yıllık bazda değişmeyerek, 
2Y11’de %36.8 olarak gerçekleşti. 
Ünye Çimento için 12 aylık hedef değerimiz TL5.25 ve tavsiyemiz AL 
yönünde 

UNYEC TI AL 37% Potansiyel
(TL) Geçerli Hedef
Kapanış 3.82 5.25
PD, mn 472 649
HAO PD, mn 38 52

(x) 2011T 2012T
F/K 9.26 9.35
PD/DD 1.81 1.80
FD/FAVÖK 6.05 6.21

(TL) 1Ay Yıliçi
Ort.Hac.Mn 0.1 0.5
End.Gör.Perf. % 3.7 10.6

Ünye Çimento                  bberki@isyatirim.com.tr

 

Ünye Çimento 2Ç11 2Ç10 Yıllık 1Ç11 Çeyreklik 1Y11 1Y10 Yıllık
Gelirler 63.1 50.3 25.4% 43.9 43.7% 107 82.8 29.2%
Brüt Marj 38.2% 40.2% 32.8% 36.0% 33.3%
Faaliyet Karı 19.6 15.3 28.1% 8.8 122.7% 28.4 17.5 62.3%
Faaliyet Marjı 31.1% 30.4% 20.0% 26.5% 21.1%
FAVÖK 23.2 18.4 26.1% 12.1 91.7% 35.3 23.8 48.3%
FAVÖK Marjı 36.8% 36.6% 27.6% 33.0% 28.7%
Finansal Giderler (net) 1.7 0.6 n.m. 1.5 n.m. 3.2 2.5 n.m
Net Kar 17.5 12.9 35.3% 8.3 109.3% 25.8 16.3 58.5%
Net Marj 27.7% 25.6% 19.0% 24.1% 19.7%
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Şirket Haberleri 

Net kar beklentilerin üzerinde olsa da marjların görünümü iyi değil. 
Akbank yılın ikinci çeyreğinde 640 milyon TL solo net kar elde etti. 
Bankanın net karı önceki çeyreğe göre %14 gerilerken ortalama piyasa 
beklentisinin %4 ve bizim daha düşük olan tahminimizin %10 üzerinde 
gerçekleşti. İkinci çeyrekte sektörün üzerinde bir kredi büyümesine rağmen 
bankanın net faiz marjı 80 baz puan daralarak %3,3 oldu ve net faiz 
gelirleri de önceki çeyreğe göre %18 geriledi. marjdaki daralma TL ve YP 
kredi-mevduat spredinin 67 baz puan ve 21 baz puan daralmasıyla birlikte 
TL cinsi menkul kıymet getirilerinin 85 baz puan gerilemesinden 
kaynaklandı. Ücret ve komisyon gelirleri tüketici kredilerindeki hızlı büyüme 
ve mevsimsel olarak ikinci çeyrekte kaydedilen hesap işletim gelirleri 
nedeniyle önceki döneme göre %24 büyürken ilk çeyrekte gördüğümüz 
güçlü ticari karın ikinci çeyrekte olmayışı karlılığı olumsuz etkiledi. Akbank 
yılın ikinci çeyreğinde Maslak’taki faaliyet binasının satışından 46 milyon 
TL gelir elde etmişti. Bunun dışında diğer gelirleri oluşturan geçmiş yıl 
takipteki kredilerinden tahsilatlar beklentimizden daha iyi gerçekleşti. Banka 
faaliyet giderlerinde sıkı kontrolünü sürdürüyor. İkinci çeyrekte faaliyet 
giderleri önceki döneme göre yalnız %1 arttı. Aktif kalitesinde iyileşme 
sürüyor. Dönem içi tahsilatlarda yavaşlama var ancak halen banka nette 
daha iyi konumda. Genel karşılıklar tüketici kredileri ve BDDK’nin yeni 
kararları ile artarken özel karşılıklar aktif kalitesindeki iyileşme ile ve 
vadeye kadar elde tutulacak menkuller için ayrılan karşılıklar da düşerek 
karlılığa katkı sağladı. Akbank yönetimi 2011 yılı için daha önce belirlediği 
%3,5 net faiz marjının elde edilebileceği konusunda iyimser değil. Bunda 
özellikle üçüncü çeyrekte mevduat maliyeti baskısı ve bilançodaki durasyon 
aralığının 5 ay olması etkili olacak. kredilerde yukarı yönde devam eden 
fiyatlamanın katkısını son çeyrekte göreceğiz. Diğer yandan ücret gelirleri 
bu yıl %18-19 gibi bir büyüme ile bütçe hedefini aşacak gibi görünüyor. 
Faaliyet giderleri ve aktif kalitesindeki gerçekleşmeler de bütçede 
hedeflenen performansın ötesinde. Akbank hisseleri 2012 tahminlerimize 
göre 9,3x F/K ve 1,3x PD/DD çarpanlarıyla işlem görüyor. Emsallerine göre 
pahalı bulduğumuz Akbank’ın net faiz marjı ve karlılığına ilişkin 
endişelerimiz devam ediyor. 

(AKFEN, Hedef:15.7TL, Potansiyel:%83, AL)  
 
AKFEN: Karasu 4.3 ve Karasu 5 elektrik üretimine başladı. 
 
Akfen Holding’in iştiraki Akfen HES-1’e bağlı Ideal Enerji Üretim A.Ş’ye ait 
Erzurum’daki 3.71 MW kapasiteli Karasu 4.3 ve 4.03MW kapasiteli Karasu 
5 projeleri tamamlanarak elektrik üretimine başladı. Bu proje ile birlikte, 
Akfen HES-1’in tamamlanma oranı kurulu kapasite bazında %84, üretim 
kapasitesi bazında %82’ye çıktı. Beklentilerimizle uyumlu. 

AKBNK TI SAT 19% Potansiyel
(TL) Geçerli Hedef
Kapanış 6.54 7.80
PD, mn 26,160 31,207
HAO PD, mn 8,371 9,986

(x) 2011T 2012T
F/K 10.47 9.29
PD/DD 1.47 1.30
PD/Mevduat 0.34 0.31

(TL) 1Ay Yıliçi
Ort.Hac.Mn 38.8 46.0
End.Gör.Perf. % -1.0 -8.9

AKFEN TI AL 83% Potansiyel
(TL) Geçerli Hedef
Kapanış 8.56 15.66
PD, mn 1,245 2,278
HAO PD, mn 349 638

(x) 2011T 2012T
F/K  8.69
PD/DD 1.52 1.29
FD/FAVÖK 11.21 7.11

(TL) 1Ay Yıliçi
Ort.Hac.Mn 0.8 2.1
End.Gör.Perf. % -17.7 -19.7

Akbank                        bsengonul@isyatirim.com.tr

Akfen Holding bdinckoc@isyatirim.com.tr

kdoganay@isyatirim.com.tr
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Döviz Piyasası Verileri
05/08/2011 İtibari ile Kapanış Günlük Yıliçi

Dolar 1.7302 0.01 -10.76

Euro 2.4669 -0.43 -16.41
Euro/Dolar 1.4258 0.43 6.80

Sepet 2.0986 -0.25 16.40
Kaynak: Bloomberg

Değişim (%)

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

PLNRON

RUB

UAH

ZAR

CNY

INR

ARP

BRL
-1.0%

-0.5%

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

Dolara Karşı Günlük Performans(%)

0.0

0.5

1.0
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Mil TL Gunluk Hacim

FRN Kuponlu Kuponsuz Bono

0 - 2 
yıl 2-5 yıl

15/05*

6.0

6.5

7.0

7.5

8.0

8.5

9.0

9.5

1 21 41 61 81 101

Title

Month

TL Verim Egrisi

Bono Kuponlu Kuponsuz

4 yr

Uğursel Önder
uonder@isyatirim.com.tr

Uğur N. Küçük
ukucuk@isyatirim.com.tr

Döviz Piyasası 

• TL piyasasındaki Merkez Bankası’nın faiz düşürmesi sebebiyle oluşan 

yukarı yönlü sert dalgalanmaların üzerine S&P’nin ABD’nin kredi notunu 

indirmesi, piyasalarda baskıyı arttırdı. Cuma günü Merkez Bankası döviz 

satım ihalesinin piyasanın beklentisinin altında 50 milyon dolar olmasına 

rağmen, gün içerisinde zorunlu karşılık hamlesinin etkisiyle USDTL’de 

sert bir çıkış görülmedi. Ancak Merkez İhalesi rakamı, bu global panik 

ortamında sert bir yükseliş yaşayan TL sepet seviyesinde önemini 

arttırmış gözüküyor.  

• Bu sabah itibariyle USDTL’nin 1,7550 seviyelerinde açılması panik 

havasının nispeten TL üzerinde çok büyük bir etkisi olmadığını 

düşündürse de, sepet seviyesi 2,1300 üzerinde güne başladı. Önceki 

haftalarda tepe noktasının 2,1125 olduğunu düşünürsek, TL’de 

yurtdışındaki panik havasına uygun şekilde, kayda değer bir değer 

kaybıyla güne başlıyoruz. Bu seviyelerde Merkez Bankası’nın hamleleri 

ardından lokal müşterilerin USD satım yönünde işlemleri olup olmayacağı 

önemli olacaktır. Buna karşılık, içinde bulunduğumuz global ortamda 

yurtdışı kaynaklı, TL ‘ye önemli bir giriş beklememeliyiz. USDTL’de göze 

çarpan ilk direnç seviyesi 1,7700 olarak gözüküyor, destek seviyesi olarak 

da 1,7350 ve daha sonra 1,7250’yi söyleyebiliriz. EURTL ise tarihi 

seviyeler olan 2,5200 lere ulaştı. EURTL’de önceki tepe noktamız 2,5000 

bugün için destek olacaktır, direnç seviyesi olarak da 2,5500 lere kadar 

önemli bir seviye göremiyoruz. Sepette ise gün içi bandımız 2,1125-

2,1500 arasında diyebiliriz. 

• Bugün yerel tarafta günün başlıca gündem maddesi Sanayi Üretimi-

Haziran (Piyasa Medyan Tahmini: %8) ve TCMB Beklenti Anketi (Ağustos 

I. dönem) olacak. Uluslararası tarafta ise Japon ticaret dengesi ve Fransız 

Merkez Bankası iş güven endeksi günün başlıca gündem maddeleri 

olacak. 

Tahvil ve Bono Piyasası 

• Cuma günü Merkez Bankası para politikasında değişiklik yapmaya devam 

ederek, döviz yükümlülüklerine uyguladığı zorunlu karşılık oranlarını 

bütün vadeler için 50 baz puan düşürdü. Bu kararla piyasalara yaklaşık 

$930 milyon döviz likiditesi sağlamış oldu. MB’nin dün ve bugün aldığı 

kararlara, TL ve hisse senedi piyasası değer kaybederek cevap verse de 

bono piyasasında hava olumlu seyrediyor. Beklediğimiz gibi kısa 

vadelerde faizlerde çarpıcı düşüşler yaşanırken orta ve uzun vadeli 

kıymetlerde kar satışları görüldü. 21-ay vadeli gösterge kıymet haftayı 5bp 

yukarıda %8,52 bileşik seviyesinde, 9-yıl vadeli kıymetse 13bp yukarıda 

%9,34 bileşik seviyesinde kapattı. 

• Uluslararası tarafta ABD’den gelecek haber ve açıklama akışı, yerel 

tarafta MB’nin sözünü ettiği ekonomik yavaşlamanın izlerinin aranacağı 

sanayi üretim datasının önemli olacağı günde gösterge kıymetin %9,45 -  

%8,60 bileşik aralığında işlem görmesini bekliyoruz. 

• Gösterge kıymette (15/05/13) bu sabah geçen kotasyonlar  bp yukarıda %

8, bileşik seviyesinde bulunuyor. 

• TCMB'nin bugün  12 milyar TL tutarında haftalık repo geri dönüşü 

bulunuyor. 
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ÖNERİLERİMİZ Eurotahvil Piyasası 

• Cuma günü satıcılı seyrin Asya seansında da devam etmesiyle, 

gelişmekte olan ülke eurotahvil piyasaları haftanın son işlem gününe 

negatif alanda başladı. Avrupa’da sabah saatlerinde açıklanan 

Almanya’nın Sanayi Üretim verisi beklenen rakamların oldukça altında 

kaldı ve piyasaların pozitif alana geçmesi için verdiği çabaları da yok etti 

ancak kötümser havaya rağmen panik satış dalgası hız kesti.   

• Bazı araştırma raporlarında gördüğümüz açıklamalara göre İspanya’nın 

borç yükü İtalya’dan düşük olması ülkeyi olabilecek her türlü kötü 

senaryolardan koruyacak ancak İtalya’nın aşırı borçları geri ödeme 

olasılığı zayıf olduğunu söyleyen araştırmacılar piyasaların dikkatini 

İtalya’ya çevirdi. Tahminlere göre İtalya’nın GDP/Borç oranı bu yıl 120’ye 

varacak ve Euro Bölgesinde Yünanistan’dan sonra ikinci en yüksek borç 

oranı olması bekleniyor. Yatay seviyelerden güne başlayan Avrupa bono 

piyasasında bu haberin etkisinde İtalya tahvillerinin getirilerinin İspanya’yı 

geçtiğini gördük. İspanya 10 yıllık tahvilleri Londra açılışından sonra %

6,08’den işlem görürken İtalya 10 yıllıkları %6,12’den işlem gördü. Bu 

kırılgan ortamda satış tarafında kalan eurotahvil ve hisse senedi 

endekslerine, beklenen rakamlarından iyi gelen ABD Tarım Dışı İstihdam 

verileri destek verdi ve bir miktar tepki alımlarına neden oldu. Fakat iyi veri 

bu sefer de gündemde yavaş yavaş konuşulmayı başlayan FED’in yeni 

destek paketi ile ilgili beklentileri yıktığı için, piyasalar net yönü bulmaktan 

zorlandı.  

• Perşembe akşam saatlerinde satışlara maruz kalan Türk eurotahvil 

piyasası haftanın son işlem gününe satışlarla başladı. Olumsuz global 

havanın etkisinde Türk eurotahvilleri iyi açıklanan ABD verilere rağmen 

pozitif alana geçecek kadar toparlanamadı ve Londra seansını değer 

kayıplarıyla sonlandırdı. Kısa vadeli tahviller $0,20-0,40 bandında düşüş 

gösterirken orta vadeli tahviller $0,50 değer kaybetti; uzun vadeli 

kıymetlerde ise kayıplar $1’i buldu. 2030 vadeli gösterge eurotahvil faizi 6 

bp yükselerek haftayı %5.66 bileşik seviyesinden kapattı. ABD kredi 

notunun düşürülmesi sonrasında yaşanan riskli kıymetlerden sert çıkışlar 

gözlenirken, 5 yıl vadeli CDS ise 15 baz puan yükselerek 225/230 baz 

puan seviyesinde işlem görüyor. 

ÖNERİLERİMİZ 

Tahvil ve Bono Piyasası: 

• 15-01-2020 Sabit kuponlu kıymet: Uzun vadeli tutmak amacı ile 10-yıl 
vadeli kıymetlerin mevcut seviyelerde cazibesini yitirmeye başladığı için 
“al” önerimizi “tut” a çeviriyoruz .  

• TÜFE-Endeksli Kıymetler: 2012 ve 2013 vadeli TÜFE endeksli 
kıymetlerin işaret ettiği breakeven enflasyon seviyeleri enflasyon 
tahminlerimizin üzerinde olduğu için bu vadelerdeki TÜFE endeksli 
kıymetleri önermiyoruz.  

• Mevduat: Kısa vadeli kıymetlerin getirilerinin gerilemesi nedeni ile 
mevduatın kısa vadede kalmak isteyen yatırımcılar tarafından tercih 
edilmesi gerektiğini düşünüyoruz.  

Eurotahvil Piyasası: 

• 2025-2036 vadeleri arasındaki kıymetlerin diğer vadeli kıymetlere 
nazaran daha iyi performans göstermesini bekliyoruz ve aşağıdaki 
kıymetleri öneriyoruz: 

• 7 3/8% 20-Mayıs-25 USD, 11 7/8% 15 Ocak 2030 USD, 8% 14 Şubat 
2034 USD, 6 7/8 % 17 Mart 2036 USD 
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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. 

En Çok İşlem Görenler 

Hazine Bonoları

TRB070911T19 07/09/11 6 m 6 m 754 1 3 99.371 7.00 7.23 8.04 8.04 7.78 0.08 0.002 0.08

Iskontolu Tahviller

TRT150513T11 15/05/13 21 m 22 m 10,386 1,070 7,744 86.524 8.80 8.52 5 -40 8.46 9.06 8.75 1.70 0.040 1.32

TRT250412T11 25/04/12 9 m 21 m 14,781 469 1,152 94.659 7.89 7.98 -17 -69 7.98 8.99 8.67 0.69 0.005 0.64

TRT080812T26 08/08/12 12 m 21 m 13,412 348 441 92.231 8.40 8.40 5 -39 8.34 9.01 8.77 0.96 0.016 0.85

Sabit Getirili Tahviller

TRT150120T16 15/01/20 8.5 y 10 y 10,307 29 562 107.950 9.13 9.34 9 -34 9.25 9.98 9.57 5.67 0.000 6.11

TRT100413T17 10/04/13 20 m 3 y 7,903 27 51 102.450 8.42 8.69 -11 -29 8.69 9.47 9.12 1.50 0.125 1.57

TRT260912T15 26/09/12 14 m 5 y 5,646 18 37 105.945 8.40 8.58 -4 -35 8.51 9.22 8.95 1.01 0.075 1.12

Konv.
PVBP 
* 100

3 ay 
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(%)

Dur.Düşük 
(%)
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Son Işl. 
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Bileş. 
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Get 
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(bp)

Get. 
Fark Hft 

(bp)

3 ay BantDolaşım. 
Miktar  
(M il TL)

Günlük 
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Hacim     
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Enstruman İtfa Tarihi Vade
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