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ÇEKİNCE: Bu raporda yer alan bilgi ve yorumlar Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kurumsal Finans ve Araştırma Bölümü tarafından güvenilir oldu-
ğuna inanılan kaynaklardan yararlanarak hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksiklilerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı operasyonlarda kullanıl-
masından doğabilecek zararlardan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tav-
siyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate 
alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihle-
rinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurma-
yabilir.  
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8 Ağustos 9 Ağustos 10 Ağustos 11 Ağustos 12 Ağustos

Hacim (mn TL) BIST 100

Endeksler Önceki Dünkü Gün (%) Yıl B. (%) 
BIST 100 2.868 2.864 -0,15% 54,19%

BIST 30 3.102 3.087 -0,48% 52,44%

Mali 2.850 2.832 -0,65% 61,43%

Sanayi 4.704 4.715 0,23% 38,52%

Hisse (%) Hisse (%) Hisse (TL)
TKNSA 10,00 KZBGY -10,00 THYAO 6.338.850.855

POLHO 10,00 PAMEL -9,99 AKBNK 2.494.844.604

COSMO 10,00 AKENR -9,59 YKBNK 2.444.674.050

TRCAS 9,99 TEKTU -8,06 SISE 1.993.997.946

KIMMR 9,91 BLCYT -7,75 SAHOL 1.903.546.517

Yükselen Düşen Hacim

Para Piyasaları Önceki Dünkü G. Ay Yıl B. (%) 
Repo (BIST repo, bileşik, %) 14,75 14,75 14,50 13,46%

Tahvil (en aktif, bileşik, %) 20,31 20,07 23,87 -11,59%

Döviz (Serbest Piyasa) Önceki Dünkü Gün (%) Yıl B. (%) 
Dolar 17,9363 17,9627 0,15% 35,33%

Euro 18,4043 18,3886 -0,09% 21,73%

Euro/Dolar 1,0261 1,0237 -0,23% -10,01%

Emtia Fiyatları Önceki Dünkü Gün (%) Yıl B. (%) 
Petrol (Brent, $) 97,2 96,4 -0,79% 23,98%

Altın (Ons, $) 1.802,3 1.792,1 -0,57% -2,05%

* 15/08/2022 tarihinde geçerli olan f iyatlardır.

Uluslararası End. Önceki Dünkü Gün (%) Yıl B. (%) 
Dow Jones (ABD) 33.337 33.761 1,27% -7,09%

Nasdaq (ABD) 12.780 13.047 2,09% -16,60%

Dax (Almanya) 13.695 13.796 0,74% -13,15%

Nikkei (Japonya) 27.819 28.547 2,62% -0,85%

FTSE 100 (UK) 7.466 7.501 0,47% 1,58%

VİOP (Uzlaşma Fiyatları) Önceki Dünkü Gün (%) Yıl B. (%) 
INX30 (Ağustos 22) 3.152,5 3.121,5 -0,98% 48,86%

DOLAR (Ağustos 22) 18,1149 18,0970 -0,10% 24,78%

EURO (Ağustos 22) 18,7654 18,6099 -0,83% 11,51%

ALTIN (Ağustos 22) 1.048,92 1.049,26 0,03% 21,65%

BİST:  

Cuma gününe pozitif eğilimle başlangıç yapan ve gün içinde 2.896,67 ile yeni tarihi zirve 
seviyesini test eden BIST-100 Endeksi, gün sonunda artan kar satışlarıyla negatife dön-
dü ve günü %0,15 düşüşle 2.864,25 puandan tamamladı. %1,54 düşüşle kapatan Ban-
kacılık Endeksi negatif ayrıştı. ABD’den son gelen veriler, hem enflasyon hem de reses-
yon endişelerini zayıflattı. Fed’in faiz artırım hızını yavaşlatacağı beklentisiyle majör bor-
salarda ve kısmen emtia fiyatlarında tepki yükselişi devam ederken yurtdışı majör borsa-
lar Cuma gününü BIST kapanışı sonrası güçlü yükselişle tamamladı. Majör borsalar 
geçen haftayı ortalama %2 yükselişle tamamlarken pozitif ayrışmasını devam ettiren 
BIST haftayı %4,14 yükselişle tamamladı. VIX Endeksi Mart ayından beri ilk kez haftalık 
olarak 20 seviyesi altında kapanış yaparken Endeks, 22 seviyesinin altında kaldıkça 
ABD Borsaları’ndaki olası satışların sınırlı kalması ve tepki yükselişi eğiliminin devam 
etmesi beklenmektedir. BIST ise son dönemde yaşanan güçlü yükseliş sonrası dalgalı 
seyrettiği günü sınırlı kar satışlarıyla tamamladı. BIST’te kısa vadede güçlü yükseliş 
sonrası bilanço döneminin de sonuna gelinmesiyle sınırlı da olsa kar satışlarının devam 
edebileceğini düşünüyoruz. Ancak, yurtdışı borsalarda büyük bir bozulma yaşanmadıkça 
ve yurtiçi piyasalara yönelik negatif bir haber akışı gelmedikçe BIST’te güçlü yükseliş 
sonrası kar satışları yaşansa da alım fırsatı olarak değerlendirilerek yükseliş trendinin 
devam etmesi beklenmektedir. Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye’nin kredi 
notunu B2’den, B3’e düşürerek yatırım yapılabilir seviyenin 6 kademe altına indirirken 
“Negatif” olan görünümü “Durağan”’a çekti. Bu haber akışı da sınırlı da olsa BIST’te ne-
gatif etkiye neden olabilir. BIST’in Cuma kapanışına göre ABD ve Almanya vadelileri 
yükselişle seyrediyor. Asya Borsaları Çin Merkez Bankası’ndan gelen faiz indiriminin de 
desteğiyle yeni haftaya alıcılı bir eğilimle başladı. Endeks’in güne pozitif eğilimle başla-
ması beklenirken gün içinde yükseliş eğilimi devam etse de kar satışı fırsatı olarak kulla-
nılabileceğini düşünüyoruz.  
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Şeker Fon Önceki Dünkü* Gün (%) Yıl B. (%) 
Fiba Portföy Sekerbank Para Piyasası 2,523145 2,527347 0,17% 11,20%

Fiba Port. Sekerbank Kısa Vad. Borc. 

Ar. Fonu

0,029250 0,029296 0,16% 10,68%

Portföy P. Giriş P.Giriş Son Getiri Relatif

Hisse Tarihi Fiyatı Fiyat (%) BİST

Coca-Cola İçecek 08/12/21 96,10 155,40 61,7% 13,2%

Şişecam 18/01/21 7,82 24,22 209,7% 64,8%

TAV Havalimanları 01/08/22 56,50 60,55 7,2% -3,0%

Erdemir 18/01/21 15,19 28,18 85,5% -1,3%

Yapı Kredi Bankası 07/07/21 2,22 5,44 145,0% 30,4%

Akbank 20/01/22 7,84 10,00 27,6% -10,3%

Bim 09/06/22 82,30 108,90 32,3% 18,8%

Ford Otosan 09/06/22 297,20 338,20 13,8% 2,2%

Portföyün Getirisi (yıllık) 154,7% 28,9%

Portföyün Getirisi (aylık) 17,4% 0,5%

Para ve Döviz Piyasaları: 

Cuma günü USD/TRY kuru 17,9316-17,9619 bandında işlem görerek gün sonunu, önce-
ki gün sonuna göre %0,06 oranında değer kaybıyla 17,9431 seviyesinden tamamladı. 
Döviz sepeti karşısında ise Lira %0,46 oranında değer kazandı. Haftanın son işlem gü-
nü, borçlanma araçları piyasasında on yıllık gösterge tahvilinin getirisi önceki kapanışa 
göre 5 baz puan artışla günü %16,72 seviyesinden tamamladı.  

Yurt İçi Gündem:  

*** Bugün makroekonomik veri gündeminde Temmuz ayına ilişkin bütçe rakamları açıkla-
nacak. Genişleyici maliye politikasının devamı olarak birikimli bütçe açığındaki yükseliş 
beklentimiz devam ediyor. Veri sonrası detaylı analizimizi gün içinde yayımlayacağız.  

*** Sanayi Üretim Endeksi Haziran’da bir önceki aya göre %1,3 ve yıllık %8,5 artış 
kaydetti. İkinci çeyrekte yıllık %10,55 artışla güçlü üretim ivmesi devam ediyor: 
Sanayi Üretim Endeksi verilerine göre, takvim etkisinden arındırılmış üretim Haziran’da 
yıllık %8,5 artarken aylık ürettim %1,3 artış kaydetti. Piyasa beklentisi sanayi üretiminin 
yıllık %6,4 artış yaşayacağı yönündeydi (Şeker Yatırım beklentisi %5,9). Beklentilerin 
üzerinde gelen üretim verisi ikinci çeyrekte de büyüme >>> 
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>>> dinamiklerinin güçlü şekilde devam ettiğini gösteriyor. Diğer yandan yılın kalan yarısında küresel iktisadi görünüm, para politikasındaki belirsizlikler ve 
jeopolitik gündem üretim ivmesinde aşağı yönlü riskleri canlı tutuyor. Resesyon endişeleri bir miktar hafiflemiş olsa da istihdam göstergelerindeki seyir ya-
kından takip edilmeye devam edecektir. İlk yarıda enflasyon görünümü ve güçlü iç talebin bileşik etkisiyle Türkiye’nin küresel büyüme eğiliminde pozitif 
ayrışacağını bekliyorduk. Fakat öncü göstergeler ışığında ekonomideki soğuma yılın ikinci yarısında hızlanacaktır. Uzun dönem büyüme dengesine yakın-
sama kademeli olarak devam edecektir.  

Alt sektörleri incelediğimizde Haziran ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %7,1 azalırken, imalat sanayi 
sektörü endeksi %10,0 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,6 arttı. Aylık değişim düzeylerine baktığımızda ma-
dencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %2,1 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi %1,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme 
üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,1 arttı. İmalat sanayindeki yıllık üretimdeki güçlü eğilime aylık üretim verisinin de eklenmesi sadece baz etkisi kay-
naklı gelen katkıları arttırmıştır. Diğer yandan elektrik ve enerji üretim verileri hem aylık hem de yıllık bazda yavaşlama sinyalleri vermeye başladı. Küresel 
iktisadi görünüm, tedarik zinciri ve azalmakla birlikte devam eden resesyon endişeleri nedeniyle ikinci yarıda üretimdeki yavaşlama beklentimiz devam 
ediyor. Detaylı analizimiz için lütfen linke tıklayınız.  

Şirket Haberleri: 

HalkBank 2Ç22 solo (HALKB) finansal sonuçlarında beklentilerin hafif üzerinde 2,575 milyon TL net kar açıkladı. (Çeyreksel bazda %27 artış). 
Açıklanan net kar rakamı piyasa beklentisi olan 2,418 milyon TL’nin %6 üzerinde gerçekleşmiş oldu. Bankanın 6 aylık karı 4,600 milyon TL olup geçen yıla 
göre son derece kuvvetli %3.641 oranında artarak %16,8 oranında ortalama özkaynak karlılığına işaret etmektedir. 

Çekirdek bankacılık gelirlerindeki kuvvetli toparlanma ve düşük vergi karşılıkları, yüksek seyreden kredi karşılıklarının negatif etkisini dengelemiştir. Sektör-
de görülen trendin aksine banka 1,5 milyar TL ticari zarar açıklamıştır ve karlılık baskılanmıştır. Efektif vergi oranı 1Ç22’deki %50 seviyesinden %9 seviye-
sine gerilemiştir. Kredi riski maliyeti 344 baz puan seviyesine ulaşmış olup son derece yüksektir.  

Banka 2022 özkaynak karlılığı beklentisini düşük %10 seviyesinden orta %10 seviyesine yükseltmiştir. Olumsuz tarafta aktif kalitesi tarafında 
kredi riski maliyeti beklentisi 170 baz puandan 400 baz puan seviyesine yükseltilmiştir.  

TL krediler: %42 (Önce: %20), YP krediler: -%9 (Önce: Sabit), TL mevduat: %66 (Önce: %24), TL mevduat: -%13 (Önce: Daralma), Net faiz marjı: %
6 (Önce: Sabit), Ücret ve komisyon gelirleri: %60 (Önce: %60), Faaliyet giderleri: %60 (Önce: 60%). 

Hisse üzerinde önemli bir etki beklemiyoruz. 2022-2025 net kar beklentilerimizi ortalama %28 yukarı yönlü revize etmemiz sebebiyle 6,45 TL olan 
hedef fiyatımızı 7,10 TL olarak revize ediyoruz. Yeni hedef fiyatımızın %28 artış potansiyeli bulunmaktadır. “TUT” tavsiyemizi koruyoruz. Hisse 
2022T 2,2x F/K ve 0,4x F/DD çarpanlarıyla ve %20,6 ortalama özkaynak getirisiyle işlem görmektedir.   

Selçuk Ecza Deposu’nun (SELEC) net kar rakamı 2Ç22’de yıllık bazda %40 yükselişle 371 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Şirket’in net kar rakamı 
piyasanın 420 milyon TL ve beklentimiz olan 432 milyon TL net kar rakamının altında gerçekleşti. Operasyonel tarafta net satış gelirleri beklentilerin üzerin-
de gelirken FAVÖK beklentilerin altında kaldı. Net satış gelirleri artan ilaç fiyatlarına bağlı olarak 2Ç22’de yıllık bazda %73 artışla 10.076mn TL (Şeker: 
8.904mn TL - Piyasa: 9.470mn TL) seviyesinde gerçekleşti. İlaç fiyatlarına hatırlanacağı üzere 2022 Şubat ayında %37 zam artışı sonrası Temmuz ayında 
da %25 artış gerçekleşmişti. Türkiye’de 2022 yılı ikinci çeyreğinde yıllık %72 büyüme ile  yaklaşık 36,6 milyar TL tutarında ilaç satışı gerçekleşti (yılın ilk 
yarısında ise yıllık bazda %48 artış ile toplam 67,6 milyar TL tutarında ilaç satışı geçekleşti). Selçuk Ecza Deposu’nun 1Y21’de %40,15 (YS21: %40,07) 
seviyesinde bulunan TL bazında pazar payı 1Y22’de %39,47 (1Ç22: %39,50) seviyesine geriledi. FAVÖK rakamı ise 2Ç22’de artan net satış gelirlerine 
paralel yıllık bazda %18 artışla 457mn TL (Şeker ve Piyasa: 540mn TL) seviyesinde gerçekleşti. Şirket’in 2Ç21’de %10,6 ve %6,7 seviyesinde gerçekleşen 
Brüt ve FAVÖK marjı 2Ç22’de artan maliyetler sonrası sırasıyla %8,8 ve %4,5 seviyesine geriledi. Öte yandan Şirket’in esas faaliyetlerinden net diğer gelir-
lerin 2Ç22’de 28,6 milyon TL seviyesinde gerçekleşmesi (2Ç21de 4,8 milyon TL net diğer gidere karşılık) net kar rakamını pozitif etkiledi. İlaç fiyatlarına 
2022 yılında yapılan fiyat artışının Şirket net satış gelirlerine yılın geri kalanı için pozitif etkilemesini sürdürmesini beklemekteyiz. 2Ç22 sonuçları sonrası 
Şirket için 16.0 TL olan hedef pay fiyatımızı 20.90 TL seviyesine revize ederken AL önerimizi sürdürüyoruz. Şirket’in hedef pay fiyatımız cari pay fiyatına 
göre %13 prim potansiyeli taşımaktadır.  

Zorlu Enerji (ZOREN), 2Ç22’de 45 milyon TL net zarar açıkladı. Şirket 2Ç21’de 2 milyon TL net zarar açıklamıştı (piyasa beklentisi bulunmuyor). Şirket’in 
artan kur farkı gideri net zarar açıklamasındaki en büyük etken oldu. Şirket’in net satış gelirleri 2Ç22’de yıllık bazda %175 artışla 6.196 milyon TL seviyesin-
de gerçekleşti. FAVÖK rakamı da 2Ç22’de 998 milyon TL ile yıllık bazda %72 artış gösterdi. Doların TL karşısında değer kazanmasının YEKDEM gelirleri-
ne pozitif etkisi, yıllık bazda %451 ve çeyreksel bazda %39 artış gösteren spot elektrik fiyatları (2Ç22’de 1.976 TL/kWh) net satış gelirlerini olumlu etkiledi. 
Şirket’in öte yandan imtiyazlı hizmet alacaklarına ilişkin gerçeğe uygun değer farkı nedeniyle net esas faaliyetlerinden gelirleri 2Ç22’de 651 milyon TL 
(2Ç21’de 189 milyon TL’ye karşılık) seviyesinde gerçekleşirken, doların TL karşısında değer kazanması sonrası artan kur farkı giderleri nedeniyle net fi-
nansman giderleri 2Ç22’de 1,3 milyar TL seviyesinde (2Ç21:587 milyon TL) gerçekleşti. Şirket’in net finansal borcu 1Y22’de 1.694 milyon dolar (YS21: 
1.719milyon dolar-1Ç22:1,775 milyon dolar) seviyesinde gerçekleşti. Şirketin 2Ç22 sonuçları sonrası Zorlu Enerji için hedef pay fiyatımızı 2.82 TL (2,30 
TL’den) seviyesine revize ederken, TUT önerimizi koruyoruz.  

Bu raporda yer alan bilgi ve yorumlar Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kurumsal Finans ve Araştırma Bölümü tarafından güvenilir olduğuna inanı-
lan kaynaklardan yararlanarak hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksiklilerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı operasyonlarda kullanılmasından 
doğabilecek zararlardan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri 
yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alına-
rak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler 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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