
Haftalık Şirket Haberleri
 

CLEBI

18.65 YTL

Efe Kalkandelen +90 212 350 25 06 ekalkandelen@isyatirim.com.tr

Kapanış TRY:

Analist: Telefon.: E-Mail:

Çelebi

Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 28.00 TL 50.13% 453Piyasa Değeri .mn(TL):

AL

09/12/2011Tarih:

Çelebi Hava Servisi Macaristan Yer Hizmetleri’ndeki hissesini %70’den %100’e çıkardı.




Çelebi Hava Servisi AŞ’nin KAP’a yaptığı açıklamada, Çelebi Havacılık Holding’in Çelebi Macaristan Yer Hizmetleri’nde sahip 

olduğu %30 oranındaki hisseyi satın alarak şirketin tamamına (%100) sahip olma kararı almıştır. Bağımsız değerleme 

kuruluşunca 40-50 milyon avro olarak değerlenen şirketin %30’luk payı için Çelebi Hava Servisi AŞ, Çelebi Havacılık Holding’e 

13,8 milyon avro (toplam değer 46 milyon avroya işaret ediyor) ödemeyi kabul etmiştir. Biz modellerimizde Çelebi Macaristan Yer 

Hizmetleri’ni 44 milyon avro olarak değerliyorduk. Değerleme ne kadar bizim tahminlerimizle birebir örtüşse de, bu satın alma 

şirketten 2011 yılında 8 milyon avro, 2012 yılında ise 5,8 milyon avroluk bir nakit çıkışına sebep olacaktır. Nötr - nakit çıkışında 

dolayı çok az olumsuz.

FROTO

14.80 YTL

Esra Suner +90 212 350 25 72 esuner@isyatirim.com.tr

Kapanış TRY:

Analist: Telefon.: E-Mail:

Ford Otosan

Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 17.85 TL 20.63% 5,193Piyasa Değeri .mn(TL):

TUT

08/12/2011Tarih:

Ford Otosan Ekmi ayına kıyasla Kasım ayında pazar payını arttırdı

Yaptığı yazılı açıklamada Ford Otosan, 2011 yılının ilk onbir ayında 119,978 adet araç satışı gerçekleştirerek rekora ulaştığını 

kaydetti. Şirket yurtiçi hafif araç pazarında Ekim ayında elde ettiği %15.1’lik pazar payını Kasım ayında %17.9’a arttırdı. Bu 

sayede yılın ilk on ayında elde edilen %15.1 kümülatif pazar payı yılın ilk onbir ayında %15.4’e yükseldi. Şirket 2010 yılının ilk 

onbir ayında kümülatif %15.6 pazar payı elde etmişti. Yurtiçi otomotiv pazarında Kasım ve Aralık ayının genel olarak satış 

kampanyalarının ve indirimlerinin hızlandığı aylar olduğunu ve şirketlerin satışlarını bu sayede arttırdığını hatırlatmak isteriz.

12/12/2011Tarih:

Kasım ayında gerçekleşen güçlü yurtiçi satışları sonrası Ford Otosan 2011 yıl sonu rakamlarını revize etti. Buna göre şirket 2011 
yılında otomotiv pazarının 2010’a kıyasla %14 büyüyerek ( önceki tahmin %10 ) 899bin adet olmasını tahmin ediyor. Dolayısıyla, 

şirket 2011 yılı yurtiçi satışlarını 134bin adetten 143bin adete yukarı yönlü revize ederken, pazar payı tahminini de %15.4’ten 

%15.9’a artırdı. Öte yandan, ihracat satış tahminini ise hafif aşağı doğru çekerek 215bin adetten 213bin adete düşürdü.

Yeni Transit hem Türkiye hem de Amerika’da üretilecek.

 

Hürriyet gazetesinin haberine göre, yeni Transit hem Gölcük hem de Amerika’da üretilecek. Habere göre, Ford Motor Company 

yeni versiyon Transit için hem Kansas’ta hem de Gölcük’te 1.7 milyar dolar yatırım yapacak. Kansas’ta üretilecek model Amerika 

ve Kanada pazarlarında satış sunulurken, Gölcük’te Ford Otosan tarafından üretilen yeni Transit daha önce planlandığı gibi 

Türkiye ve Avrupa pazarlarında satışa sunulacak.

HALKB

10.60 YTL

Bülent Şengönül +90 212 350 25 66 bsengonul@isyatirim.com.tr

Kapanış TRY:

Analist: Telefon.: E-Mail:

Halkbank

Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 16.35 TL 54.26% 13,250Piyasa Değeri .mn(TL):

AL

05/12/2011Tarih:

Ziraat, Skopje Bank’ı Halkbank’a satıyor. Star gazetesinde yer alan habere göre bankayı daha kârlı hale getirmek için yurt dışında 

bulunan bankalarını ve şubelerini mercek altına alan Ziraat Bankası yönetimi, büyüme potansiyeli ve stratejik olmayan iştiraklerini 

satma kararı aldı. Ziraat Bankası, bu karar doğrultusunda ilk olarak Makedonya’da bulunan A.D. Skopje Bank’ın satılmasını 

öngördü. Satış işleminin ise gerekli izinlerin alınmasının ardından 2012 yılında tamamlanması planlanıyor. Bankanın halen 

Makedonya’da 3 şubesi bulunuyor. Üç şubeye rağmen tüketici kredi pazarından %5 pay alan bankanın sermayesi 15 milyon euro 

ve sermaye yeterlilik rasyosu %74 düzeyinde. Hatırlanacağı gibi Halkbank 2010 yılının sonunda Makedonya’da IK Banka’yı 20 

milyon euro bedelle Hollanda’da yerleşik Demir-Halk Bank’tan satın almıştı. Haber Halkbank açısından olumlu ancak piyasa 

tepkisi sınırlı olmalı zira Makedonya faaliyetleri bankanın toplam aktifleri içinde çok sınırlı bir paya sahip.
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Haftalık Şirket Haberleri
 

ISGYO

1.06 YTL

Burak Berki +90 212 350 25 80 bberki@isyatirim.com.tr

Kapanış TRY:

Analist: Telefon.: E-Mail:

İş GYO                        

Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 1.94 TL 82.73% 636Piyasa Değeri .mn(TL):

AL

09/12/2011Tarih:

Istanbul Beyoğlu’nda 2010 yılında portföye dahil edilen 578 metrekarelik arsa üzerinde geliştirilmesi planlanan ofis projesi 

inşaatına başlandı. Projenin arsa dahil geliştirme maliyetinin yaklaşık 22.4 milyon TL ve geliştirme sürecinin 1,5 yıl olması 

öngörülüyor. Projeden yıllık 2.1 milyon TL kira geliri elde edilmesi bekleniyor.

KOZAL

29.00 YTL

Burak Berki +90 212 350 25 80 bberki@isyatirim.com.tr

Kapanış TRY:

Analist: Telefon.: E-Mail:

Koza Altın

Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 28.52 TL -1.64% 4,423Piyasa Değeri .mn(TL):

TUT

07/12/2011Tarih:

Koza Altin bünyesinde yer alan ruhsatlı sahalardan altın dışı olan 9 adedinin, ana faaliyet konusu olan Koza Anadolu Metal 
Madencilik İşletmeleri A.Ş.’ne devredilmesine karar verildi. Devir uluslararası uygulamalara paralellik teşkil edecek şekilde %4 

rödevans karşılığı olup sözkonusu sahalarda Koza Anadolu Metal İşletmeleri A.Ş. faaliyet gösterecektir açıklaması yapıldı.

KRDMD

0.80 YTL

Alper Akalın +90 212 350 25 18 aakalin@isyatirim.com.tr

Kapanış TRY:

Analist: Telefon.: E-Mail:

Kardemir (D)                  

Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 481Piyasa Değeri .mn(TL):

GÖZDEN GEÇİRİLİYOR

05/12/2011Tarih:

Kardemir 5. Yüksek fırının finansmanını tamamladı - Pozitif

Kardemir, ham çelik kapasitesini 1.8mn ton’dan 3mn ton’a 

çıkaracak 5. Yüksek fırın projesi için Garanti Bankası ile 64mn$ değerinde kredi sözleşmesine imza attı. Kredi 10 yıllık vadeye 

sahip ve şirket ilk iki yıl herhangi bir ödeme yapmayacak. Kredinin maliyeti ise henüz açıklanmadı. Biz, fırın için 80mn$’lık bir 

maliyet hesaplıyoruz ki; bu da proje için 80:20 borç / özkaynak oranına tekabül ediyor. Şirket’ten daha önceden aldığımız bilgilere 

göre, Kardemir yeni ham çelik kapasitesini, slab yatırımları için kullanacak ki bu segmentte Türkiye’de yurt içi üretim toplam 

tüketimi karşılayamıyor. Haber şirket için pozitif.

SAHOL

5.96 YTL

Alper Akalın +90 212 350 25 18 aakalin@isyatirim.com.tr

Kapanış TRY:

Analist: Telefon.: E-Mail:

Sabancı Holding              

Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 8.58 TL 43.90% 12,161Piyasa Değeri .mn(TL):

AL

12/12/2011Tarih:

Sabancı Carrefoursa için stratejik opsiyonlarını değerlendirecek

Holding’ten yapılan açıklamaya göre, Sabancı Carrefoursa’daki hisselerinin stratejik olarak değerlendirmek için bir aracı kuruma 

yetki verdi. 

Yorum: Hatırlatalım, Sabancı’nın Carrefoursa’da %39’luk payı bulunurken, hakim ortak Carrefour %58’lik paya 

sahip. Sabancı daha önceden de yönetimde azınlık kalmasından ve şirketin az karlılığından memnuniyetsizliğini dile getirmiş ve 

ortaklığa son vereceğine dair emareleri daha önceden göstermişti. Şirket’in holding toplam net aktif değer içerisindeki payı %3 

olduğu için haberin holding hisseleri üzerindeki etkisi sınırlı olsa da, şirketin bu karsız ortaklığı bitirme kararı bizler için uzun 

vadede olumlu. Tabi olası bir satış işlemi sonrası ortaya çıkacak değer de bu bakımdan izlenilmesi gereken önemli bir etmen.

Sabancı 2012 ve sonrasında sanayi tarafında agresif bir büyüme hedefliyor.

Sabancı Holding Sanayi Grubu Başkanı Mehmet Pekarun’un yaptığı açıklamalara göre, sanayi segmenti 2011 yılında kombine 

olarak 6milyarTL’lik bir ciro rakamına ulaşacak. Bu rakam, geçen seneye oranla %50’lik bir artışa tekabül ediyor. Şirket bu rakamı 

önümüzdeki 3 yıl içerisinde 9milyarTL’ye çıkarmayı hedefliyor. Şirket aynı dönemde 500mn$’lık bir yatırım harcaması hedefliyor 

ki; bu rakam geçen 3 senede yapılan harcamanın 2 katına tekabül ediyor. Şanayi tarafında verilen agresif hedefler, holdingin bu 

segmente uzun vadede gösterdiği önemi onaylar nitelikte. SASA, KORDS, BRISA, OLMKS, YUNSA ve diğer sanayi şirketleri için 

potansiyel pozitif.  
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Haftalık Şirket Haberleri
 

TRGYO

4.12 YTL

Burak Berki +90 212 350 25 80 bberki@isyatirim.com.tr

Kapanış TRY:

Analist: Telefon.: E-Mail:

Torunlar GYO

Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 7.73 TL 87.57% 923Piyasa Değeri .mn(TL):

AL

12/12/2011Tarih:

Geçen hafta Çarşamba günü bazı medya kuruluşlarında Torunlar GYO’nun ortağı olduğu Ankamall Unvanı altında faaliyet 

gösteren alışveriş merkezinin sahibi konumundaki Yeni Gimat’ın hisselerine ECE Grup tarafından verilen teklifin 110 milyon dolar 

arttırıldığına dair haberler yayınlanmıştı. Torunlar GYO’dan Kamu Aydınlatma Platformuna yapılan açıklamaya göre haberdeki 

fiyat ve buna benzer hususlar gerçeği yansıtmamaktadır denildi.

 

UCAK

3.03 YTL

Emre Sezan +90 212 350 25 24 esezan@isyatirim.com.tr

Kapanış TRY:

Analist: Telefon.: E-Mail:

Usaş                          

Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 104Piyasa Değeri .mn(TL):

GÖZDEN GEÇİRİLİYOR

07/12/2011Tarih:

Usaş’taki hisse satışı ile ilgili sonuç: 
Hisse başına TL3.19’na denk geliyor.Çağrı yapılabilir, çünkü %50’den fazlası satılıyor ve 

Yönetim Kurulu değişikliği de olacak.
Hisse bugun itibariyle %6 civarı artti ancak %13 daha yükselme potansiyeli var. Çağrının 

olması bir süreç alacaktır ama yine de iyi bir getiri. 
Şirketle gorusmelerimiz sonucunda, A ve B grubu hisseleri aynı fiyattan 

satıldığını söylediler. Ancak resmi olarak henüz KAP’a bir beyanatta bulunulmadi. Sirket yetkilileri daha detaylı bilginin sabah 

9’dan once gönderileceğini söylediler. 19.2milyon adet A ve B grubu, TL61.42mn’a satılmış.

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.
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