
GENEL-PUBLIC 

GENEL-PUBLIC 

 
 
 

https://blog.halkyatirim.com.tr/
https://www.facebook.com/HalkYatirimMenkulDegerlerA.S
http://www.halkyatirim.com.tr/
https://twitter.com/halkyatirim


GENEL-PUBLIC 

GENEL-PUBLIC 

 
 
 

https://blog.halkyatirim.com.tr/
https://www.facebook.com/HalkYatirimMenkulDegerlerA.S
http://www.halkyatirim.com.tr/
https://twitter.com/halkyatirim


GENEL-PUBLIC 

GENEL-PUBLIC 

 
 
 

İçindekiler 

 

3 

Yönetici Özeti ....................................................................................................................... 5 

2019 Yılında Küresel Piyasaların Gündemleri .................................................................... 7 

Türkiye Ekonomisi ............................................................................................................. 11 

Yurtiçi Piyasalar ................................................................................................................. 28 

Gelişmekte Olan Ülke Para Birimleri ................................................................................. 31 

Emtia Piyasaları ................................................................................................................. 32 

Hanehalkı Tüketim Harcaması Dağılımı ............................................................................ 33 

Varlık Dağılım Tercihleri .................................................................................................... 36 

Bankacılık Sektörü ............................................................................................................. 37 

Havacılık Sektörü ............................................................................................................... 39 

Gayrimenkul Sektörü ......................................................................................................... 41 

Otomotiv Sektörü ............................................................................................................... 43 

Telekomünikasyon Sektörü ............................................................................................... 46 

Gıda Perakendeciliği Sektörü ............................................................................................ 48 

Petro Kimya Sektörü .......................................................................................................... 50 

Demir Çelik Sektörü ........................................................................................................... 52 

Cam Sektörü ....................................................................................................................... 54 

Seçilmiş Hisseler İçin Cari ve Beklenen Rasyolar ........................................................... 56 

Kaynakça ............................................................................................................................ 57 

https://blog.halkyatirim.com.tr/
https://www.facebook.com/HalkYatirimMenkulDegerlerA.S
http://www.halkyatirim.com.tr/
https://twitter.com/halkyatirim


GENEL-PUBLIC 

GENEL-PUBLIC 

 
 
 

https://blog.halkyatirim.com.tr/
https://www.facebook.com/HalkYatirimMenkulDegerlerA.S
http://www.halkyatirim.com.tr/
https://twitter.com/halkyatirim


GENEL-PUBLIC 

GENEL-PUBLIC 

 
 
 

Yönetici Özeti 

 
2018 yılı boyunca ticaret savaşları, Brexit süreci ve İtalya’ya yönelik endişelerle Asya ve 

Avrupa piyasalarında satış eğilimli seyir izlenirken, Trump’ın korumacı adımlarıyla 

ABD’de şirketlerin kâr marjında iyileşme olacağı beklentisi, ABD borsalarının pozitif 

ayrışmasını destekledi. Ancak ABD tahvil piyasasında getiri eğrisinin resesyonu 

fiyatlamaya başlaması ve ticaret savaşlarının ABD ekonomisini güçlendirmekten ziyade 

yavaşlattığını gösteren ekonomik verilerin ardından ABD borsaları 2018 yılı kazançlarını 

geri verdi. 

 

2018 yılının sorunları 2019 yılında da gündemdeki sıcaklığını koruyor. ABD ve Çin 

arasındaki ticaret görüşmelerinden henüz somut sonuç çıkmaması, Brexit sürecine 

yönelik anlaşma sağlanamaması ve anlaşmasız çıkış ihtimalinin belirmesi, İtalya’ya 

yönelik endişelerin artması ve Çin ekonomisinde yavaşlamanın beklentilerden hızlı 

olması küresel piyasalar açısından yakından takip edilecek risk başlıkları olacak. 

 

Ticaret savaşlarının gölgesinde küresel büyümeye yönelik endişeler gelişmekte olan 

ülke piyasaları ve para birimlerinde satış baskısına neden olurken, erken seçim 

söylemleri BIST 100 endeksinde negatif ayrışmanın derinleşmesine neden oldu. 

Seçimin ardından siyasi istikrarın teyit edilmesi TL’de bir süre değer kazanımını 

desteklese de, enflasyon oranlarındaki artışa TCMB’nin gecikmeli adımları TL’de sert 

satışlara neden oldu. 13 Ağustos tarihinde Dolar/TL’nin 7,20 seviyesinin üzerine 

yönelmesinin ardından, düzenleyici kurumların güçlü adımları ile TL’de dengelenme 

süreci başlarken, TCMB’nin Eylül ayında faiz oranlarını 625 baz puan artırması ve 

ekonomi yönetiminin Yeni Ekonomi Programı’nı (YEP) açıklamasının ardından TL pozitif 

seyir güç kazandı. TCMB’nin sıkı para politikasını sürdüreceğine yönelik net mesajları 

ve Hükümetin mali disiplinden taviz vermeden büyümeyi destekleyici adımlar atması, 

önümüzdeki dönemde TL varlıklarda pozitif görüntüyü desteklemeye devam edebilir. 

 

2002 yılından bu yana ekonomideki büyüme ivmesi ve refah düzeyindeki artış, hane 

halkı harcamalarında, turizm, kültür, eğlence ve ulaştırma başta olmak üzere talep 

elastikiyeti yüksek olan kalemlerin temel ihtiyaçlar sınıfına girmesini sağlamıştır. Tüketim 

harcamasındaki dağılım değişikliği nedeniyle Türkiye’de uzun vadede Turizm, Ulaştırma 

ve Teknoloji sektörleri öne çıkmaya devam edebilir. 
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2019 Yılında Küresel Piyasaların Gündemleri 

 
1- Fed ve Ticaret Görüşmeleri: ABD tahvillerinde verim eğrisinin yataylaşması ile 

resesyon endişelerinin artması Fed’in faiz artırım sürecine ara vermesi bir yana faiz 

indirimine gitmesine neden olabilir. ABD hazine tahvillerinde altı çeyrek sonrası için 

hesaplanan forward oranı ile mevcut üç aylık faiz arasındaki fark 2008 yılından bu yana 

ilk kez eksi değer aldı. Bu değerin negatif olması gelecek bir kaç çeyrek içinde resesyon 

olacağı beklentilerini içerdiğinden, 2019 yılında Fed’in faiz indirimi gündeme gelebilir. 

Bloomberg platformunda yer alan Fed faiz artırım olasılıklarında da, yılın kalan 

bölümünde faiz artırımı ihtimali beklenmezken, 2019 yılı Aralık ayında Fed’in faiz 

indirimine gideceğine yönelik olasılık artmaya başladı. 

Fed Başkanı Powell’ın son açıklamaları da Fed’in faiz artırım sürecine ara vererek 

piyasa verilerini izleyeceği yönünde. Fed faiz artırım sürecine ara vermesi ve ABD ile 

Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde uzlaşmaya yakın olunması küresel hisse senedi 

piyasalarında pozitif görünümü destekleyecektir.  
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2019 Yılında Küresel Piyasaların Gündemleri 

 
2- Euro Bölgesinde Yavaşlama, İtalya Bütçesi ve Brexit Süreci: Varlık alım 

programını sonlandıran ECB faiz artırım sürecinden halen oldukça uzakta. İtalya bütçesi 

ve Brexit sürecine yönelik endişeler devam ederken, Euro bölgesinde ekonominin 

yavaşlaması ECB’nin yeni bir LTRO sürecine girmesine neden olabilir. Brexit için son 

tarih olan 29 Mart öncesinde anlaşmasız çıkış henüz fiyatlarda değil. Genel beklenti son 

anda olsa dahi anlaşmalı çıkış yönünde ancak, anlaşmasız çıkış ihtimalinin 

gerçekleşmesi finansal piyasalarda sert fiyat hareketlerine neden olabilir. 

 

Ekonomik büyümenin öncü göstergelerinden PMI verileri Euro bölgesinde büyüme 

endişelerinin artmasına neden oluyor. 3Ç18 döneminde çeyreklik bazda daralma 

görülen Almanya’da, PMI verilerinin 50 referans değerinin altına gerilemesi trendinin 

devam etmesine neden olabilir.  

 

Euro bölgesinde ekonomik aktivitenin yavaşlamaya devam etmesi ECB’nin 2019 yılında 

da negatif faiz politikasına devam etmesine neden olabilir. İtalya’ya yönelik artan 

endişeler ise Brexit sürecine yönelik belirsizlikler küresel ekonominin başlıca gündem 

maddelerinden olacaktır. 

 

İngiltere’de parlamentonun Brexit anlaşmasını reddetmesine rağmen anlaşmasız çıkış 

gündemde değil. İngiltere’nin Brexit sürecinin uzatılmasına yönelik adımlar atmasına 

rağmen AB’nin yeni bir anlaşmaya kapılarını kapatması Euro ve Sterlin üzerinde baskı 

oluşturabilir.  
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2019 Yılında Küresel Piyasaların Gündemleri 

 
3- Çin Büyümesi ve Asya Piyasaları: ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarında 

henüz bir anlaşma sağlanamasa da görüşmeleri takip etmeye devam edeceğiz. Çin’de 

ekonomik aktivitenin beklentilerden sert şekilde yavaşlaması Çin’in para politikasında 

gevşeme adımlarını sürdürmesine neden olabilir. Çin PMI verilerinin 2008 sonrası ilk kez 

50 seviyesinin altına gelerek daralmaya işaret etmesi ve Fed’in faiz artırım sürecine ara 

verme ihtimalinin ortaya çıkması, ticaret savaşlarında Çin’in elini zayıflatacaktır. Çin’de 

büyümenin yavaşlaması başta Japonya ve Avustralya olmak üzere Asya Pasifik 

bölgesinde ekonomileri etkilemeye devam edecek. 

Çin’de ticaret savaşlarının etkisiyle büyüme hızındaki sert düşüş emtia fiyatlarında da 

geri çekilmeye neden oluyor. Bloomberg emtia endeksi ile Çin PMI verilerindeki yüksek 

korelasyon ticaret görüşmelerinden gelecek haber akışlarında emtia fiyatlarında sert 

hareketler görülmesine neden olabilir.  

 

Çin ve ABD arasında uzlaşma sağlanması halinde küresel büyümeye yönelik endişelerin 

azalması başta demir ve petrol fiyatları olmak üzere emtia fiyatlarında yükseliş eğilimini 

destekleyecektir. 
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2019 Yılında Küresel Piyasaların Gündemleri 

 
4- Küresel Ekonomide Gelişmekte Olan Ülkelerin Payı: Gelişmekte olan ülkelerin 

küresel ekonomideki payı 2018 yılında %59’u aşarken, 2023 yılında oranın %62,73’ün 

üzerinde olması bekleniyor. Sıfır faiz politikası ve tahvil alım programları ile 

ekonomilerini toparlamaya çalışan G-7 ülkelerinin küresel ekonomideki paylarında 

düşüş devam ederken, büyüme farklarının gelişen ülkeler lehine olması ve majör 

merkez bankalarının sıkılaştırıcı adımları bir kenara bırakacağı beklentileri, 2019 yılında 

gelişmekte olan ülke borsalarına yönelimin artmasını destekleyecektir. 

2018 yılı boyunca USD’deki güçlenme ile baskı altında kalan gelişmekte olan ülke 

kurlarında, 2019 yılında toparlanma eğilimi görülebilir. Fed’in faiz artırım sürecine ara 

verme olasılığının artması, ECB’nin yeni bir LTRO ile ekonomiyi desteklemeye devam 

edeceği beklentileri ile Çin’in büyümeyi teşvik etmek için ilave parasal gevşeme adımları 

atması, gelişmekte olan ülke piyasalarına para girişlerinin devam etmesini 

destekleyebilir. 

 

TCMB’nin sıkı para politikası duruşuna yönelik net mesajları, enflasyon görünümündeki 

dengelenme ve para politikasının mali disiplin ile desteklenmesi, 2018 yılında sert değer 

kaybı yaşayan TL’de güç kazanımını desteklemeye devam edebilir. 
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Türkiye Ekonomisi 

 
1- Büyüme: Türkiye ekonomisi yedi çeyreklik aralıksız büyümenin ardından, yaz 

döneminde görülen finansal dalgalanma ve ardından gelen daraltıcı para politikası 

adımlarının etkileriyle 3Ç18’de çeyreklik bazda %1,1 küçülürken, yıllık %1,6 büyüme 

kaydetti.  

Geçen yılın son çeyreğinden itibaren ‘eksi’ye geçen ancak bu yılın ikinci çeyreğinde 

sınırlı da olsa pozitif katkı sağlayan net dış talep, üçüncü çeyrekte 6,7 puanlık ciddi bir 

katkıya işaret ediyor. Yani, finansal türbülans ve parasal sıkılaşmanın büyümede etkisi, 

3Ç’te 5,2 puanlık daralma gösteren iç talepte gözleniyor. Kur ve dış ticaret gelişmelerine 

ek olarak, YEP’in yaklaşımı doğrultusunda, net dış talebin büyümeye katkısının 

önümüzdeki dönemde de devam etmesini bekliyoruz. 

 

2019 yılında küresel piyasalarda ekonomik yavaşlamanın devam edeceği beklentilerinin 

güç kazanması, net dış talebin üçüncü çeyrekte 6,7 puanlık ciddi bir katkı sağladığı 

Türkiye ekonomisinde, büyümeye negatif etki oluşturabilir. Enflasyondaki dengelenme 

görüntüsünün ardından, para ve maliye politikalarında sıkı duruşun korunacağına 

yönelik net mesajlar ekonomide toparlanmayı destekleyebilir.  

11 

https://blog.halkyatirim.com.tr/
https://www.facebook.com/HalkYatirimMenkulDegerlerA.S
http://www.halkyatirim.com.tr/
https://twitter.com/halkyatirim


GENEL-PUBLIC 

GENEL-PUBLIC 

 
 
 

Türkiye Ekonomisi 

 
2- Sanayi Üretimi ve Kapasite Kullanım Oranı: Temmuz ve Ağustos aylarında TL 

varlıklarda yüksek volatilite ile birlikte sert değer kaybı ve ardından TCMB’nin daraltıcı 

politika adımlarının etkileri sanayi üretimi ve kapasite kullanımı üzerinde hissedilmeye 

devam ediyor. 

Sanayi üretiminde geçen yılın Aralık ayında hem düzeltilmemiş hem de takvim 

etkilerinden düzeltilmiş verilerde yıllık bazda %9,8 seviyesinde beklenenin oldukça 

üzerinde bir daralma görüyoruz.  

 

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış üretim endeksinde Ağustos ayından itibaren 

gördüğümüz %1,5-2,5 aralığındaki aylık düşüşlerin Kasım ayında %0,3’e 

yavaşlamasına karşılık Aralık ayında düşüş yeniden %1,4 seviyesine yükseliyor.  

 

Sektörel bazda ise, inşaat, metal, otomotiv ve makine-techizat gibi alanlardaki üretimde 

devam eden yavaşlamaya ek olarak, ekonominin diğer sektörlerini desteklemesi 

yönünden önemli olan kimya sektöründe yavaşlamanın da kısmen hızlanması, büyüme 

görünümü açısından temkinlilik gerektiriyor. 
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Türkiye Ekonomisi 

 
3- Enflasyon: Kur hareketleri kaynaklı maliyet artışları ile Ağustos ve Eylül aylarında 

sert yükseliş görülen enflasyon göstergelerindeki anomalilerde düzelme trendi devam 

ediyor. Tüfe-Üfe ve mal-hizmet makaslarında daralma devam ediyor. Ocak sonunda 

sırasıyla 12,6 ve 7,0 puanda (Eylül 2018’de sırasıyla 21,6 ve 15,1 puana kadar 

çıkmıştı). Kur ve petrol fiyatlarında oynaklığın ılımlı kalması durumunda iyileşmenin 

devam etmesini bekleriz. 

Eylül ayında 21,63 seviyesine yükselen Tüfe – Üfe makasında dengelenmenin devam 

etmesi ve Dolar/TL kurunda sert fiyat hareketlerinin yaşandığı Ağustos öncesi döneme 

yaklaşılması önümüzdeki dönemde Üretici Fiyatları kaynaklı enflasyonist baskısının 

azalmasını destekleyebilir. 

 

Halk Yatırım Araştırma Birimi Enflasyon Görüşü: Destekleyici küresel ortama karşın, 

enflasyon göstergelerinden kalıcı düşüş sinyali alana kadar, para politikasının sıkı 

duruşunda gevşeme beklemiyoruz. Özellikle gıda fiyatları ve baz etkisi, yıllık 

enflasyonda kalıcı düşüşün başlaması için kısa vadede önemli engeller olarak duruyor. 

Faiz indiriminin Mayıs ayında başlayabileceği ve bu yıl içinde toplam 250 baz puanlık 

indirim görebileceğimiz yönündeki tahminimizi koruyoruz. 
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Türkiye Ekonomisi 

 
4- TÜFE Beklenti Anketi ve Beklenen Reel Getiri: Majör merkez bankalarının 

sıkılaştırma adımlarına yönelmesi ve Fed’in faiz artırım sürecine ilave olarak bilanço 

küçültme adımları 2017 başından itibaren gelişmekte olan ülke kurlarında baskıya 

neden oldu. Kurlarda dengelenmeyi sağlamak adına TCMB 2017 yılı başından itibaren 

ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini artırma eğilimi izledi. 

TL’deki kırılgan görünüm ve maliyet kaynaklı enflasyonist baskı TCMB’nin Eylül 2018’de 

625 baz puanlık faiz artırımına gitmesine neden oldu. TCMB’nin sıkı para politikası ve 

hükümetin sıkı duruşu destekleyici adımları enflasyon beklentilerinde düşüş görülmesini 

desteklerken, Türkiye’de reel faizler yükselme eğilimi izledi. Oldukça yüksek seviyedeki 

reel getiriler, önümüzdeki dönemde faiz indirimini gündeme getirecektir. 
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5- Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi: Nominal Efektif Döviz Kuru (NEK), belirli bir kriter 

gözetilerek seçilmiş çift taraflı nominal kurların uygun bir ağırlıklandırma yöntemi 

kullanılarak elde edilmiş ortalamasıdır (Dolar Endeksi). Reel Efektif Döviz Kuru (REK) 

ise, NEK’in ülkeler arasındaki göreceli fiyat veya maliyet farklarıyla düzeltilmiş halidir. 

TCMB uygulamasında, Türkiye’nin dış ticaretinde önemli paya sahip ülkelerin para 

birimlerinden oluşan sepete göre TL’nin ağırlıklı ortalama değeri hesaplanıyor ve nispi 

fiyat etkilerinden arındırılmasıyla REK hesaplaması yapılıyor. REK hesaplaması NEK 

üzerinden TÜFE, ÜFE ve birim işgücü maliyeti olmak üzere üç ayrı düzeltme aracı 

kullanılarak yapılıyor. TCMB, TL’nin aşırı değerlenip değerlenmediğini ve kura müdahale 

için TÜFE bazlı REK endeksini kullanıyor. 

 

REK endeksinin 120 değerinin üzerine çıkması halinde TL’nin değerlendiği anlaşılıyor ve 

TCMB kura müdahale etmeye başlıyor. Son dönemde REK endeksinin tarihi düşük 

seviyelere gerilemesi, TL’deki değer kaybını ve kırılgan görünümü teyit etmektedir. 

Aralık ayında 75 seviyesine yükselen REK endeksinin 85 seviyesinin üzerine çıkması 

faiz indirim konusunda TCMB’nin elini güçlendirecektir. 

Kaynak: TCMB

Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi (TÜFE bazlı, 2003=100)
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6- İstihdam: Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2018 yılı 

Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 706 bin kişi artarak 3 milyon 981 bin 

kişi oldu. İşsizlik oranı 2 puanlık artış ile %12,3 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; 

tarım dışı işsizlik oranı 2,1 puanlık artış ile %14,3 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta 

(15-24 yaş) işsizlik oranı 4,3 puanlık artış ile %23,6 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 

2,1 puanlık artış ile %12,6 olarak gerçekleşti.  

2018 yılının ikinci yarısından itibaren ekonomik aktivitedeki zayıflama ile birlikte istihdam 

piyasasındaki bozulma devam ediyor. Ticaret savaşları ile birlikte küresel büyümede 

kayda değer yavaşlama ve en büyük ihracat pazarımız olan Euro bölgesi ekonomisinin 

daralması Türkiye’de işsizlik oranının 2019 yılında %12 seviyesinin üzerine çıkmasına 

neden olabilir.  

 

2018 yılı Eylül ayında açıklanan Yeni Ekonomi Programı’nda 2019 yılında işsizlik 

oranının %12,1’e yükseleceği sonrasında ise dengelenerek, 2020 yılında %11,9 ve 2021 

yılında %10,8’e düşmesi beklenmektedir. 

 

ABD ve Çin arasında devam eden ticaret görüşmelerinde uzlaşma sağlanması ve Fed’in 

faiz artırım sürecine ara vermesi küresel büyümeyi destekleyerek Türkiye istihdam 

piyasasının beklentilerden önce toparlanmasını sağlayabilir. 
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7- Tüketici Güveni: 2017 yılında Trump’ın vergi yasası ve Fed’in faiz artırım sürecine 

ilave olarak bilanço küçültmeye başlaması gelişmekte olan ülke para birimlerinde sert 

değer kayıplarına neden oldu. GOÜ para birimlerindeki baskıya 2018 yılı yaz döneminde 

TL’deki kırılganlık ve enflasyonist baskı eklenince hane halkının alım gücündeki düşüş 

mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güveninin tarihi düşük seviyelere gerilemesine 

neden oldu. 

Temmuz ve Ağustos aylarında TL’deki sert değer kayıplarının ardından Eylül ayında 

TCMB’nin adımları ve Yeni Ekonomi Programı’nın açıklanması ile kurda dengelenmenin 

sağlanması ve hükümetin mali disiplini göz ardı etmeden ÖTV ve KDV teşvikleri tüketici 

güveninde dengelenmeyi sağlayabilir. 

 

Gelecek 12 aylık ekonomik durum beklenti endeksinin Ocak ayında, Aralık ayına göre 

%2,4 oranında artarak 77,1 seviyesine yükselmesi önümüzdeki dönemde tüketici 

güvenindeki iyileşmeyi destekleyecektir. 
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Kaynak: TÜİK 
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8- Dış Ticaret: Ekonomik büyümedeki yavaşlama ve TL’deki değer kaybı ile birlikte 

ithalattaki düşüş dış ticaret açığımızda dengelenmenin devam etmesini destekliyor. Altın 

ve enerji hariç bakıldığında, Aralık ayında 1,3 milyar dolar dış ticaret fazlası verilmesi, 

Kasım ayında petrol fiyatlarında görülen sert düşüşün gecikmeli etkisi olduğu 

söylenebilir.  

AB’ye Euro bazlı ihracatta güçlü görünüm devam etmesine rağmen, Euro bölgesinde 

ekonomik aktivitedeki yavaşlama ve TL’deki değer kazanımı, önümüzdeki dönemde 

AB’ye ihracatımızda düşüşe neden olabilir. 

 

Halk Yatırım Araştırma Birimi Dış Ticaret Dengesi Görüşü: Yıllık dış ticaret açığının, 

büyüme hızında yavaşlama, altın ithalatında normalleşme, enerji fiyatlarının ılımlı seyri 

ve kurdaki değer kaybının gecikmeli etkileri ile, baz etkisine de bağlı olarak, düşüş 

trendini gelecek yılın ikinci ve üçüncü çeyreklerinde de sürdürerek 40-45 milyar dolar 

bandına kadar inebileceğini tahmin etmekle birlikte, büyümede yeniden dengelenmenin 

belirginleşmesiyle, yıllık dış ticaret açığının 2019 sonunda tekrar 50-55 milyar dolar 

bandına yükselebileceğini öngörüyoruz. 
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9- Ödemeler Dengesi (Cari Denge): Bavul ticareti, navlun ve turizm gelirlerindeki 

yavaşlama ile doğrudan yatırımlarla ilgili kar transferlerinin artmasına karşılık dış 

açıktaki sert düşüş ve portföy yatırımlarına ait  giderlerde azalışta olması gibi unsurların 

etkisiyle cari dengede iyileşme devam ediyor. Aralık ayında 1,44 milyar dolarlık açık 

sonrasında yıllık açık Kasım sonundaki 33,9 milyar dolardan Aralık sonunda 27,6 milyar 

dolara geriledi. 

TL’deki değer kaybı ve jeopolitik tansiyondaki dengelenme ile birlikte turizm gelirlerinin 

artış göstermeye devam edeceği beklentileri, ekonomideki yavaşlama ile birlikte ithalatın 

düşmeye devam etmesi, ihracatı destekleyici adımlar ve enerji fiyatlarındaki baz etkisi 

cari açıkta düşüşün devam etmesini destekleyebilir. 

 

Halk Yatırım Araştırma Birimi Ödemeler Dengesi Görüşü: Kurun mevcut seviyeleri 

ve beklentilerimiz doğrultusunda ekonomide yavaşlama sinyalleri, cari dengedeki 

iyileşmenin devam edeceğine işaret etmesine karşılık son dönemde toparlanma eğilimi 

gösteren ve Aralık ayındaki dip seviyesinden yükselişe geçen petrol fiyatlarının seyri, 

cari açıktaki hızlı düşüşün devamı açısından önemli olacak. Finansman tarafında da, 

Fed’in sıkılaştırıcı politikalarında yavaşlamaya ek olarak, ticaret savaşlarına ilişkin 

olumlu beklentiler, gelişen ülke piyasalarına sermaye girişini destekleyebilecek olması 

dolayısıyla olumlu olarak yorumlanabilir. Ancak şimdiye dek küresel sermayenin gelişen 

piyasalara akışında yavaşlamaya neden olan ticaret savaşlarının kesin olarak ne şekilde 

ilerleyeceği halen önemini koruduğunu da belirtmek gerekir.  20 

Ödemeler Dengesi (Milyar USD)

Kaynak: TCMB, HLY Araştırma

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

-12

-9

-6

-3

0

3

6

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Cari Denge (aylık)

12 Aylık Kümülatif

Beklenti

https://blog.halkyatirim.com.tr/
https://www.facebook.com/HalkYatirimMenkulDegerlerA.S
http://www.halkyatirim.com.tr/
https://twitter.com/halkyatirim


GENEL-PUBLIC 

GENEL-PUBLIC 

 
 
 

Türkiye Ekonomisi 

 
10- Bütçe Dengesi: Vergi gelirlerinin yıllık bazda azalmasına rağmen, bedelli askerllik, 

yapılandırma ve imar barışı gibi adımların etkisi ile vergi dışı gelirin artması 2018 yılında 

bütçe hedefinin tutmasını sağladı. 2017 yılında %1,5 olan bütçe açığı/GSYH oranını 

2018 yılında tahmini GSYH’ya göre %1,9 oldu. Faiz dışı denge ise 2017 yılındaki %0,3 

oranından 2018 yılında %0 seviyesine düştü. 

Yeni Ekonomi Programı tahminlerine göre bütçe açığı/GSYH oranının 2019 yılında %1,8 

ve faiz dışı fazla/GSYH oranının ise %0,8 seviyesinde gerçekleşmesi hedeflenmektedir. 

2019 yılında faiz harcamalarının %59 ve faiz dışı harcamaların ise %12 artış göstermesi 

bekleniyor. Vergi gelirlerinde %22 artış hedeflenmesine rağmen, ekonomik büyümede 

yavaşlamanın devam etmesi vergi gelirleri kaynaklı bütçe açığının artmasına neden 

olabilir. 

 

37 milyar TL’lik TCMB kâr transferinin (toplam gelir hedefinin %4’ü) Nisan ayı yerine 

Ocak ayında aktarılacak olması, 1Ç19’da bütçe performansına pozitif yansıyabilir. Bu 

aktarım ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bu dönemde iç borçlanmayı sınırlı 

tutmasını sağlayabilir. 
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11- Dış Borç Stoku: Aralık ayında açıklanan 2018 yılı üçüncü çeyrek verilerine göre 

Türkiye’nin brüt dış borç stoku 448,5 milyar dolar seviyesine geldi. 2017 yılı sonunda 

455 milyar dolar seviyesinde olan borç stokundaki düşüşün, borçlanma maliyetlerindeki 

artış nedeniyle özel sektörün borç çevriminde miktar düşürmesi kaynaklı olduğu 

söylenebilir.  

Özel sektörün 2017 yılı sonundaki 317,8 milyar dolarlık borç stoku, 3Ç18’de 305,8 

milyar dolar seviyesine gerilerken, kamunun dış borç stoku ise %0,4’lük artış ile 137,07 

milyar dolar seviyesine yükselmiştir.  

 

Dış borç stokunda döviz bazlı düşüş görülmesine rağmen TL’deki değer kaybı dış borç 

stokunun GSYH’ya oranında yükselişe neden olmuş ve brüt dış borç stoku / GSYH 

oranı 2002 yılından bu yana en yüksek seviyesine yükselmiştir.  
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12- TCMB Döviz Rezervleri: Fed’in sıkılaştırma adımları ve Trump’ın vergi yasası ile 

2017 yılı başından itibaren ABD Dolar’ının anavatanına dönmesi gelişmekte olan ülke 

piyasalarında döviz rezervlerinde ciddi düşüşlere neden oldu. Yaz döneminde yaşanan 

finansal dalgalanmada TCMB’nin müdahaleleri sonrasında Altın dahil döviz rezervleri 

Eylül ayında 84,6 milyar dolar ile 2010 yılından bu yana en düşük seviyesine geriledi. 

Eylül ayında TCMB’nin sert faiz artırımı ile reel getirilerdeki artış ve TL’deki zayıf seyir ile 

birlikte dış ticaretteki dengelenme eğilimi döviz rezervlerinin yeniden artış kaydetmesini 

desteklemiştir. Fed’in faiz artırım sürecine ara vereceği beklentileri ve ticaret savaşlarına 

yönelik görüşmeler önümüzdeki dönemde gelişmekte olan ülke piyasalarına para 

girişleri ile TCMB brüt döviz rezervinde artış görülmesini sağlayabilir. 

 

Ocak ayında 93,3 milyar dolar açıklanan TCMB brüt döviz rezervinin, Türkiye’nin son 5 

aylık ithalat tutarının (80 milyar dolar) üzerinde olması kurdaki dengelenmenin devamını 

destekleyebilir.  IMF tarafından ülke rezervinin yeterliliği için kullanılan yaklaşımda, döviz 

rezervlerinin asgari üç aylık ithalat tutarını karşılaması gerekliliği genel kabul 

görmektedir. İthalat üzerine yapılmış çalışmalarda, rezervlerin dört veya altı aylık ithalat 

tutarını karşılaması gerektiği ileri sürülmektedir.  
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13- Yabancı Menkul Kıymet Portföyü: 2013 yılından itibaren majör merkez 

bankalarının sıkılaştırıcı adımları ile bol likidite döneminin sona ermesi gelişmekte olan 

ülke piyasalarından çıkışlar görülmesine neden oldu. Bu dönemde jeopolitik gerginlikler 

ile birlikte TL varlıklardaki kırılganlığın artması ve satış eğiliminin derinleşmesi  yurt dışı 

yerleşiklerin menkul kıymet portföylerinin 2009 yılı seviyelerine gerilemesine neden oldu. 

2013 yılı Mayıs ayında 5 dolar seviyesini aşan BIST 100 endeksi, 2019 yılı Ocak ayı 

sonunda 2 dolar seviyesine kadar geriledi. Mayıs 2013 döneminde yabancı takas oranı 

%66,40 seviyesinde olan Borsa İstanbul’da, 2019 yılı Ocak ayında yabancı takas oranı 

%65,89 seviyesine gerilemiştir. Yabancı takas oranındaki sınırlı geri çekilmeye rağmen, 

BIST 100 endeksinin dolar bazlı %60 değer kaybı yaşaması yabancı satışlarından 

ziyade TL’deki değer kaybı ile açıklanabilir. 

 

Fed’in faiz artırım sürecine ara vereceği beklentileri ve ECB’nin olası LTRO ihalesi 

önümüzdeki dönemde, yüksek reel getiri potansiyeli ile DIBS stoklarında artış 

görülmesini destekleyebilir. 
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Türkiye Ekonomisi 

 
14- Kredi Temerrüt Takası (Credit Default Swap – CDS): CDS, en kısa tabir ile bir 

alacaklının portföyündeki borçlanma araçlarını sigortalamak için ödediği primdir. 

Borçlanma araçlarını sigortalatan yatırımcı, temerrüdün gerçekleşmesi durumunda 

sigortacı şirketten borçlanma aracının nominal değerini tahsil etme hakkı kazanır. CDS 

priminin yükselmesi ilgili borçlanma araçlarına yönelik artan risk algısını göstermektedir. 

Yaz döneminde yaşanan finansal dalgalanma öncesinde gelişmekte olan ülkelerin risk 

primleri ile uyumlu hareket eden Türkiye CDS primleri, Haziran ayından itibaren sert 

yükseliş göstererek, Eylül ayında 574 baz puan ile küresel kriz döneminden bu yana en 

yüksek seviyesine yöneldi.  

 

Sıkı para politikasının, mali disiplin ile desteklenmesi ve TL varlıklara yönelik risk 

algısındaki yumuşama CDS primlerinde düşüş eğilimi görülmesini sağlamıştır. Eylül 

ayından bu yana 271 baz puan düşüş görülen Türkiye CDS primleri 5 Şubat tarihi 

itibariyle 303 seviyesine gerilemiştir.  
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Kaynak: Bloomberg 
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Türkiye Ekonomisi 

 
15- 2019 Yılı Ekonomik Takvim ve Beklentiler: TCMB’nin enflasyonda kalıcı düşüş 

görülene kadar sıkı duruşun korunacağına yönelik net mesajları sonrasında, TCMB’nin 

Haziran ayından önce faiz indirimine gitmeyeceğine yönelik beklentiler ağırlık kazandı. 

Halk Yatırım Araştırma Birimi, TCMB’nin Haziran ayında 125 baz puan faiz indirimine 

gitmesini ve yılın toplamında 250 baz puanlık indirim ile politika faiz oranını %21,50 

seviyesine çekmesini beklemekte. 

Araştırma birimimiz ekonomide daralmanın yılın ilk çeyreğinden itibaren dengelenme 

göstermesini ve 2019 yılının tamamını %2 büyüme ile tamamlamasını bekliyor. Hız 

kesse de enflasyon görünümünde iyileşmenin devam etmesi ve Ekim ayında baz etkisi 

ile %13,14 seviyesine gerilemesi bekleniyor. 
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GSYH Yıllık 

Değişim (%)

Hazine İç Borç 

Ödemeleri (Milyar TL)

Hazine Dış Borç 

Ödemeleri (Milyar USD)

Enflasyon (%) 

(Yıllık Değişim) 

TCMB Para 

Politikası Kararı

Ocak 6,4 4,7 20,35 24,00%

Şubat 22,8 3,4 20,61

Mart -5,5 15,3 4,2 21,46 24,00%

Nisan 2,6 6,2 21,73 24,00%

Mayıs 19,4 7,6 21,22

Haziran 0,4 11,5 5,5 19,32 22,75%

Temmuz 21,3 5,4 20,21 22,00%

Ağustos 6,0 3,7 18,69

Eylül 0,6 10,2 3,2 13,66 21,50%

Ekim 3,6 7,0 13,14 21,50%

Kasım 16,17

Aralık 3,0 17,46 21,50%

Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı, TCMB, HLY Araştırma

2019 Yılı Türkiye Ekonomik Takvim ve Beklentiler
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Yurtiçi Piyasalar 

 
1- Hisse Senedi Piyasaları: Küresel hisse senedi piyasalarının, genel olarak tarihi zirve 

seviyelerini yenilediği 2018 yılını düşüşler ile tamamlaması, geçtiğimiz yılın piyasalar 

açısından ne kadar zor ve dalgalı bir yıl olduğunu gözler önüne seriyor. Zor geçen yılın 

ardından 2019 yılı gelişen ülkeler açısından destekleyici sinyaller taşımaya devam 

ediyor.  

Yeni Ekonomi Programı hedeflerle uyumlu şekilde ilerlerken, ekonomik verilerde 

dengelenmenin devam etmesi ve sıkı para ve maliye politkası duruşunun korunması 

önümüzdeki dönemde TL varlıklarda pozitif seyrin devamını destekleyebilir. Enflasyonda 

kalıcı iyileşmenin sağlanması halinde faizlerde indirim beklentisinin tahvil fiyatlarına 

yansımaya başlaması ve risksiz faiz oranı tahminlerinin aşağı yönlü revize edilmesiyle 

BIST 100 endeksinde 12 aylık tahminlerde yukarı yönlü güncellemeler görülebilir. 

 

MSCI endekslerinin baz alındığı tabloda mevcut çarpanlarla Türkiye’nin oldukça 

iskontolu işlem gördüğü söylenebilir. TL’deki değer kazanımının devam etmesinin yanı 

sıra, ekonomik büyümedeki ivme kaybının şirket kârlarında oluşturacağı baskı da F/K 

(fiyat/kazanç) oranının tarihi ortalama seviyelerine yükselmesine neden olabilir. F/K 

oranları Türkiye’den daha cazip görünün tek ülke konumundaki Rusya’nın tarihsel 

ortalama seviyelerinden işlem görmesi ve petrol fiyatlarındaki düşüş yönlü eğilim Türkiye 

hisse senedi piyasalarının cazibesini artıyor. 

ÜLKE KOD 2018 2019T 2020T HAFTALIK AYLIK YILLIK

Türkiye MXTR 6,82 7,67 5,69 -1,67 14,73 -10,42 

Rusya MXRU 4,87 5,88 5,55 1,16 7,69 -0,84 

Meksika MXMX 17,57 13,78 12,10 0,84 3,81 -13,80 

Çin MXCN 11,27 11,33 9,99 2,20 11,27 -14,15 

Hindistan MXIN 22,72 20,97 17,32 3,96 3,34 4,22

Brezilya MXBR 17,03 12,50 11,05 -1,79 3,46 -3,37 

Güney Afrika MXZA 18,55 14,59 12,54 0,75 4,57 -4,56 

GOÜ MXEF 11,57 12,01 10,62 1,14 7,21 -10,86 

Dünya MXWO 15,38 14,88 13,59 1,80 6,63 -2,46 

Kaynak: Bloomberg, Matriks

F/K ORANLARI DEĞİŞİM (%)MSCI ENDEKLERİ

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER HİSSE SENEDİ PİYASALARI
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Yurtiçi Piyasalar 

 
2- Tahvil ve Bono Piyasaları: Küresel büyümeye yönelik artan endişeler, Fed’in faiz 

artırım sürecine ara vereceği ve gerektiğinde bilanço normalleştirilmesinde ayarlamaya 

gidilmeye hazır olunduğu söylemleri küresel tahvil faizlerinde aşağı yönlü seyir 

izlenmesini destekliyor. Türkiye’de reel faizlerin son yılların en yüksek seviyesine 

yükselmesi ve enflasyon kalıcı düzelme sağlanana kadar TCMB’nin, sıkı duruşun 

korunacağı mesajı Türk tahvil piyasasını pozitif etkileyebilir. 

Tahvil Verim Eğrisi: Borçlanma enstrümanlarının faiz oranları ile vadeleri arasındaki 

ilişkiyi gösteren eğriye tahvil verim eğrisi adı verilir. Tahvil verim eğirileri, artan, yatay ve 

azalan eğilimli olmak üzere 3 şekilde olabilir.  

 

Ekonomik büyümenin devam ettiği ve enflasyon oluşan ekonomilerde, merkez 

bankalarının faiz artıracağı beklentileri ile uzun vadeli tahvil faizleri kısa vadeli tahvil 

faizlerinden yüksek seviyede fiyatlanır ve artan eğilimli tahvil verim eğrisi oluşur. 

 

Ekonomik dengelerde geçici bozulmaların görüldüğü ve enflasyon oranlarındaki sert 

yükselişin ardından merkez bankalarının faiz oranlarını artırdığı ekonomilerde, enflasyon 

oranlarındaki dengelenmenin ardından merkez bankalarının faiz indireceği beklentileri 

oluşur. Merkez bankalarının faiz indirimlerine yönelik beklentiler nedeniyle kısa vadeli 

tahvil faizleri uzun vadeli tahvil faizlerinden yüksek seviyede fiyatlanır ve azalan eğilimli 

verim eğrisi oluşur. 
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Kaynak: Matriks 
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Yurtiçi Piyasalar 

 
3- Özel Sektör Borçlanma Araçları: 2017 yılında gerçekleştirilen 132 milyar TL ihracın 

ardından 2018 yılında yapılan ihraçlar %35 oranında büyüyerek 203 milyar TL’ye ulaştı. 

Bu yıl 15 yeni şirket borçlanma aracı ihracı gerçekleştirerek sektöre giriş yaparken 

toplam şirket sayısı ise 116 oldu. Borç stokuna bakıldığında 2017 yıl sonunda 69 milyar 

TL olan rakam 2018 sonunda 86 milyar TL’ye yükselerek  en yüksek seviyesini gördü. 

Türkiye Kalkınma Ve Yatırım Bankası 3.1 milyar TL tutarlı ihracı ile yurt içi piyasalarda 

ilk kez menkul kıymete dayalı bir VDMK ihracı gerçekleştirilmiş oldu. 2019 yılında  gerek 

faiz oranlarında düşüş beklentileri gerek mevduata kıyasla vergi avantajının bulunması 

sebebiyle Özel Sektör Borçlanma araçlarınına güçlü talebin devam etmesi beklenebilir. 

Kira Sertifikaları : 2018 ylında sukuk ihraçlarında önemli bir yükseliş gerçekleşti. 

Toplam ihraç büyüklüğü 11,6 milyar TL’den 30,1 milyar TL’ye yükselirken , artan Özel 

sektör payı da dikkat çekti. 2017 yılı kamu borçlanmasında Kira Sertifikası payı %3,6 

iken 2018 yılında %10’a ulaştı. 2019 yılında da gerek Özel Sektör gerek kamunun Kira 

sertifikası ihraç tutarlarında bu ivmenin devamı beklenebilir.  
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Kaynak: Halk Yatırım Hazine 

Kaynak: Halk Yatırım Hazine 
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Gelişmekte Olan Ülke Para Birimleri 

 
GOÜ Para Birimleri vs USD: Fed ve ticaret görümelerine yönelik açıklamalar GOÜ 

para birimlerinde yüksek volatilitenin devamına neden olabilir. 
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Emtia Piyasaları 

 
AB ve Çin’de ekonomik aktivitenin ciddi şekilde yavaşlaması ve ticaret savaşları emtia 

fiyatlarının 2018 yılı boyunca baskılı bir seyir izlemesine neden oldu. Küresel büyümenin 

öncü göstergelerinden petrol ve bakır fiyatlarının 2018 yılındaki sert düşüşün ardından, 

ticaret görüşmelerine yönelik pozitif haber akışları ile 2019 yılında toparlanma eğiliminde 

olduğu görülüyor. 
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Kaynak: Bloomberg, Matriks 
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Küresel büyümeye yönelik 

endişeler ile zor bir yıl geçiren 

emtia piyasasında, 2019 yılı 

güçlü başladı. ABD ve Çin 

arasındaki ticaret görüşmelerine 

yönelik pozitif söylemler, Fed’in 

faiz artırım sürecine ara 

vereceği ve bilanço küçültmeye 

yönelik ayarlamaya gideceği 

beklentileri ile Çin Merkez 

Bankası’nın (PBoC) parasal 

genişleme adımları yıl başından 

bu yana emtia fiyatlarında 

yükseliş görülmesini destekliyor. 

 

2019 yılında küresel büyümeye 

yönelik endişeler ile ve küresel 

risk algısındaki düşüş nedeniyle 

güvenli limanlara yönelim 

arasında kalmasını beklediğimiz 

Altın Ons fiyatlarında, yıl içinde 

1.380 – 1.400 dolar bölgesine 

yükseliş görülebilir. Venezuella 

ve ticaret görüşmelerine yönelik 

haber akışları petrol fiyatlarında 

yüksek oynaklığa neden olabilir. 
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Hanehalkı Tüketim Harcaması Dağılımı 

 
Hanehalkı Harcamalarının Sektörel Dağılımı: TÜİK tarafından hazırlanan ve 2002 ile 

2017 dönemini kapsayan çalışmada hane halkının tüketim harcaması dağılımlarındaki 

değişiklikler sektörel bazda hisse performanslarını uzun vadede etkilemeye devam 

edebilir.  
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Türkiye Hanehalkı Tüketim Harcamasının Dağılımı 
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Gıda ve alkolsüz içeceklerin payındaki düşüşün sebebi, gıda harcamalarındaki azalma 

değil, hanehalkı gelirindeki ilave artışların diğer harcama kalemlerine yönelmesi olarak 

değerlendirilebilir. Talep elastikiyeti dikkate alındığında, gelir düzeyi arttıkça gıda 

maddeleri için yapılan harcamanın toplam gelir içindeki payı azalır. Ülkelerde gelişmişlik 

düzeyi arttıkça teknolojik ürünlerin temel ihtiyaçlara girmesi de gıda harcamalarının 

payında düşüşe neden olabilir.  
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Hanehalkı Tüketim Harcaması Dağılımı 

 
Talep elastikiyeti birden büyük olan mallar lüks sayılırken birden küçük talep esnekliğine 

sahip mallar temel mallar olarak sınıflandırılmaktadır. Talep esnekliği düşük kalemlerin 

toplam harcamalar içindeki payının azalması ekonomideki büyüme ve hanehalkı 

gelirindeki artıştan kaynaklanmaktadır. 
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Türkiye Hanehalkı Tüketim Harcamasının Dağılımı 

Turizm, kültür, eğlence ve ulaştırma başta olmak üzere talep elastikiyeti yüksek olan 

kalemlerin paylarındaki artışın, gelişmişlik düzeyinin artması ile bu kalemlerin temel 

ihtiyaçlar sınıfına girmesi kaynaklı olduğu söylenebilir. Tüketim harcamasındaki dağılım 

değişikliği nedeniyle Türkiye’de uzun vadede Turizm, Ulaştırma ve Teknoloji sektörleri 

öne çıkmaya devam edebilir. 
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Varlık Dağılım Tercihleri 

 
TL’deki sert dalgalanma, makro verilerdeki bozulma ve ABD ile ilişkilerdeki gerginlik ile 

2018 yılı Ağustos ayında Moody’s ve S&P, Türkiye’nin kredi notunu indirmişti. Cari 

dengedeki iyileşme, enflasyondaki dengelenme, bütçe dengesinde hedeflerin 

gerçekleşmesi, TCMB’nin kredibilitesini artırması ve ABD ile ilişkilerin düzelmesiyle, 

kredi derecelendirme kurumları 2019 yılında not artırımına gidebilir. 2018 yılında 

%20’nin üzerinde değer kaybı yaşayan BIST 100 endeksi, jeopolitik endişelerin 

azalması ve makro ekonomik verilerdeki dengelenme ile 2019 yılında güçlü seyir 

izleyebilir. Araştırma birimizin 12 aylık BIST 100 endeksi hedef seviyesini 130.750 

seviyesini çıkarmasının ardından, hedef seviye baz alındığında BIST 100 endeksi 

seviyelerine göre portföy dağılım tercihlerimiz aşağıda yer almaktadır. 
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BIST 100 endeksinin 110.000 seviyesinin üzerine yönelmesi halinde risksiz getiriye 

görece cazibesi azalacağı için hisse senedi ağırlığını azaltmayı, BIST 100 endeksinin 

105.000 seviyesinin altında kaldığı sürede ise %20’nin üzerindeki prim potansiyeli 

nedeniyle hisse senedi ağırlığını artırmayı uygun buluyoruz. 
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Bankacılık Sektörü 

 
Global piyasalardaki dalgalanma ile birlikte jeopolitik risklerin arttığı, seçim sürecinin 

yaşandığı ve ABD ile ilişkilerin oldukça gergin geçtiği 2018 yılında, TL varlıklardaki 

yüksek volatilite, borçlanma maliyetlerindeki artış ve ekonomideki yavaşlama XBANK 

endeksinde sert değer kayıplarına neden oldu. TCMB’nin, enflasyon görünümünde 

kalıcı iyileşme görülmeden faiz indirimine başlamayacağına yönelik net mesajları ile 

kredibilitesini artırması, jeopolitik risklerdeki dengelenme ve net faiz marjlarının iyileşe-

ceğine yönelik beklentiler ile 2019 yılında banka hisselerinde güçlü görünüm korunabilir. 
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2018 yılında %31,3 değer kaybı yaşayan XBANK endeksi, tahvil faizlerindeki gerileme 

ve marjlardaki dengelenme ile birlikte güçlü başladığı 2019 yılında Ocak ayını %17,3 

yükseliş ile tamamladı. MSCI EM Bankacılık endeksi F/K ve PD/DD rasyolarına görece 

halen iskontolu işlem gören bankacılık endeksinin 2019 yılında sanayi endeksine görece 

güçlü görünüm sergileyeceğini düşünüyoruz. 

Cari 2019T Cari 2019T
12 Aylık 

Hedef Fiyat

Potansiyel 

Getiri (%)

Analist 

Sayısı

Rating ve 

Öneri

HALKB Halkbank 7,44 1.771,4 2,97 4,60 0,32 0,30 8,24 10,8% 23 3-TUT

VAKBN Vakıfbank 4,76 2.266,6 2,82 4,15 0,44 0,40 5,20 9,2% 25 4-AL

GARAN Garanti 8,86 7.087,9 5,60 6,09 0,80 0,73 10,30 16,3% 25 4-AL

AKBNK Akbank 6,77 6.705,4 5,52 6,71 0,72 0,69 7,36 8,7% 25 4-TUT

ISCTR İşbank 5,44 4.662,8 4,09 9,05 0,52 0,50 5,83 7,2% 23 4-TUT

YKBNK Yapıkredi 1,99 3.201,8 3,37 4,26 0,43 0,39 2,22 11,6% 26 4-AL

ICBCT ICBC 4,27 699,5 56,80 - 3,30 - - - - ---

SKBNK Şekerbank 1,26 277,9 10,19 - 0,61 - - - 1 1-GÜÇLÜ SAT

TSKB TSKB 0,84 448,0 3,51 - 0,57 - 1,04 23,8% 13 5-GÜÇLÜ AL

ALBRK Albarak 1,70 291,4 - - 0,44 - 1,45 -14,7% 9 3-SAT

DENIZ Denizbank 16,00 10.106,1 24,26 - 3,53 - - - - ---

QNBFB QNB Finansbank 8,02 5.117,5 10,46 - 1,84 - - - - 0-GÜÇLÜ SAT

KLNMA T. Kalkınma Bankası 23,56 2.243,8 - - 9,39 - - - - -

134.194,62 44.880,1 4,60 6,30 0,60 0,57
383,71 2.691.777,2 9,25 8,58 1,21 1,07

-50,2% -26,6% -50,1% -47,4%
* Tüm beklenti ve hedefler Bloombeg'den alınmıştır.

Türk Bankalarının GOÜ Bankalarına 

Prim / İskonto Oranları (%)

BIST Bankacılık Endeksi'nin 

GOU Bankacılık Endeksi'ne göreceli getirisi ($) :

Bloomberg Analist TahminleriFiyat Kazanç (F/K) Piy.D / Def.D (PD/DD)
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Bankacılık Sektörü 

 
Akbank (AKBNK): Düşük büyüme beklentisi ve özsermaye karlılık oranı açısından 

sektör genelinden negatif ayrışma bekleniyor. Sorunlu kredi karşılama oranı sektör 

genelinin altında olmasına rağmen, toplam karşılık oranının yüksek olması özsermaye 

karlılığını baskılamaktadır. AKBNK hissesinde 2019 yılında bankacılık endeksine görece 

zayıf seyir izlenebilir. 

 

Garanti Bankası (GARAN): Banka, güçlü kar büyümesi, iyi yönetilen varlık kalitesi, net 

faiz marjı ve sermaye yeterliliği ile öne çıkmaya devam ediyor. Banka vade 

uyumsuzluğu ve yüksek vadesiz mevduat tabanı sayesinde, artan faiz ortamında daha 

korunaklı görünmektedir. Bankanın yüksek sertbest karşılığa sahip olması 2019 yılında 

olası aktif kalitesi risklerine karşı korunaklı görünümü desteklemektedir. GARAN 

hisselerinin 2019 yılında da bankacılık endeksine görece güçlü seyrini koruması 

beklenebilir. 

 

İş Bankası (ISCTR): Bankalar arasında operasyonel performans olarak öne çıkmaya 

devam eden banka, komisyon gelişimi, hacim artışı ve kredi risk maliyeti gibi alanlarda 

güçlü görünümünü korumaktadır. 2018 yılında zayıf seyir izleyen ISCTR hisselerinin, 

2019 yılında bankacılık endeksine görece güçlü bir seyir izlemesi beklenebilir. 

 

Yapı ve Kredi Bankası (YKBNK): 2018 yılı Haziran ayındaki sermaye artırımı ve 2019 

yılı Ocak ayındaki kartkı sermayeli döviz bazlı tahvil ihracı sonrasında sermaye 

pozisyonunu güçlendiren banka, ihtiyatlı aktif kalitesi yaklaşımına rağmen karlılık 

rakamlarını arttırmaya devam ediyor. MSCI endeksinden çıktığı 2018 yılında %42,8 

değer kaybı yaşayan YKBNK hissesi 2019 yılında endekse görece defansif seyir 

izleyebilir. 

 

Vakıfbank (VAKBN): Enflasyona endeksli tahvil portföyünün ağırlığı, güçlü faaliyet 

performansı, yüksek sorunlu krediler karşılık oranı ve güçlü likidite oranı bankayı risklere 

karşı korunaklı hale getiriyor. MSCI endeksi değişiklikleri sonrasında satış baskısının 

azaldığı VAKBN hissesinin 2019 yılında endekse görece güçlü seyir izlemesi 

beklenebilir. 
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Ekonomik büyüme ile birlikte hane halkının gelir seviyesindeki artış, artan rekabet 

ortamı ve havalimanı sayısının artmasıyla Türkiye’de havacılık sektörü büyümeye 

devam ediyor. Jeopolitik gerginliklerin azalması ve TL’deki değer kaybı ile bölgedeki 

rakip ülkelere kıyasla ucuz kalan Türkiye'ye gelen turist sayısındaki güçlü seyir 

önümüzdeki dönemde havayolu şirketlerini olumlu etkilemeye devam edebilir. İstanbul 

Havalimanı’nın faaliyete geçmesi ile birlikte kargo taşımacılığının katkısı sektörel 

kârlılığı pozitif etkileyebilir. 
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%18,7 değer kaybeden Brent petrol fiyatlarının ve sektör genelinin operasyonel olarak 

TL short pozisyonda olmasının etkisi ile havacılık sektörü hisseleri, 2018 yılında 

endekse görece güçlü seyir izlerken, 2019 yılı Ocak ayında petrol fiyatlarındaki yükseliş 

ve TL’nin değer kazanması sektör hisselerinin, PGSUS dışında genel olarak endekse 

görece zayıf seyir izlemesine neden oldu. Türkiye’nin nüfus dinamiklerindeki yükseliş 

görünümünün korunması, ekonomik gelir düzeyindeki artış ile ulaştırma harcamalarının 

toplam hanehalkı harcaması içindeki payının %20 düzeylerine yükselmesi, havacılık 

sektörü hisselerinin orta ve uzun vadede güçlü görünüm sergilemesini destekleyebilir. 
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Türk Hava Yolları (THYAO): Araştırma kapsamımızda 21,40 TL 12-aylık hedef fiyat ile 

AL tavsiyemiz bulunan Türk Hava Yolları'nın 2019 yılında yeni taşınacağı İstanbul 

Havalimanı'nın merkeze olan uzaklığı nedeniyle ulaşım problemleri kaynaklı İstanbul 

varışlı iç hatlar ve dış hatlar yolcu sayılarına yönelik temkinli duruş sergiliyoruz. THY 

yönetiminin havalimanı işletmeciliği alanında fırsatları değerlendirdiğini biliyoruz. Olası 

yatırım borçluluk seviyesi yüksek olan şirketin ana işkoluna olan motivasyonunu 

azaltabilir. Bu doğrultuda şirketin daha önce hiç tecrübesi olmayan alanda yapacağı 

yatırıma da temkinli yaklaşmak gerektiğini düşünüyoruz. 2018 yılında oldukça güçlü 

performans sergileyen hissede, İstanbul Havalimanı’na taşınma sonrasında endekse 

görece zayıf seyir izlenebilir. 

 

Pegasus (PGSUS): Araştırma kapsamımızda 42,70 TL 12-aylık hedef fiyat ile AL 

tavsiyemiz bulunan Pegasus’un, Türk Hava Yolları’nın İstanbul Havalimanı’na 

taşınmasıyla birlikte iç hatlardaki konumunun güçleneceği ve doluluk oranlarının güçlü 

seyretmeye devam edeceğini düşünüyoruz. Dış hatlar tarafında ise, Türk Lirası’ndaki 

değer kaybı nedeniyle bölgedeki rakip ülkelere kıyasla ucuz kalan Türkiye’ye gelen turist 

sayısındaki güçlü seyrin devam edeceğini ve şirketin bundan fayda sağlayacağını 

öngörüyoruz. 2019 yılına Ocak ayındaki %32,3 yükseliş ile başlayan hisse güçlü 

performansını yıl boyunca sürdürebilir. 

 

Çelebi Hava Servisi (CLEBI): Araştırma kapsamımızda 91,10 TL 12-aylık hedef fiyat 

ile AL tavsiyemiz bulunan Çelebi hissesi, Türkiye ve Hindistan havacılık sektörüne 

yönelik olumlu beklentilerin desteği, çeşitlendirilmiş portföyü ile bölgesel şoklara karşı 

daha korunaklı yapısı ve cazip temettü verimliliği sunması açısından 2019 yılında da 

öne çıkmaya devam edebilir. 

 

TAV Havalimanları (TAVHL): Gelişen pazarlara odaklı havalimanı portföyü, hizmet 

şirketlerinin güçlü büyüme kaydetmesi ve havalimanı işletmeciliğindeki büyüme 

potansiyeli hisseyi pozitif etkilemeye devam edebilir. İstanbul Havalimanı’na taşınma ile 

birlikte şirketin Atatürk Havalimanı’nın ticari uçuşlara kapatılacak olması hisse üzerinde 

baskıya neden oluyor. Şirketin, Atatürk Havalimanı’ndaki imtiyaz süresi dolmadan 

faaliyetlerine son vermesi nedeniyle oluşacak potansiyel kâr kaybı DHMİ tarafından 

tazmin edilecek. Tazminatın netleşmesiyle birlikte hisse üzerindeki baskı ortadan 

kalkabilir. 
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2018 genelinde, konut kredisi faiz oranlarındaki artış ve genel ekonomik konjonktüre 

bağlı olarak talep tarafındaki zayıflama nedeniyle konut satışları 2017 yılına göre düşüş 

gösterdi. TL’deki güç kaybı ve faizlerdeki artış ile inşaat maliyet endeksinde hızlı 

yükseliş görülmesine rağmen, stok fazlasını da göz önünde bulundurduğumuzda konut 

fiyatlarındaki artış ivmesinin oldukça azalmış olduğu söylenebilir. Sektörde 

duraksamalar yaşansa da konut alımını kolaylaştırmak ve konut stokunu eritmek için 

başlatılan kampanya ve düzenlemelerin konut satışları üzerinde olumlu etkileri görüldü. 
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TCMB’nin yılın ikinci yarısında faiz indirimlerine başlaması ve makro ekonomik verilerde 

dengelenme ile birlikte inşaat sektöründe canlanma olacağına yönelik beklentilerimizi 

koruyoruz. TL’deki değer kazanımı ve emtia fiyatlarındaki dengelenme önümüzdeki 

dönemde inşaat maliyet endeksinde düşüş görülmesini destekleyebilir. Çimento 

maliyetleri inşaat maliyetlerinin %8 civarını oluşturduğundan, maliyetleri artan çimento 

firmalarının maliyet artışını çimento fiyatlarına yanstıması GYO hisselerinde baskıya 

neden olabilir. 
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Emlak Konut GYO (EKGYO): Araştırma kapsamımızda 2,05 TL 12-aylık hedef fiyat ile 

TUT tavsiyemiz bulunan EKGYO’da son dönemde yapılan ihalelerde oluşan düşük 

çarpanların ve şirketin nakit gücünde son yıllardaki bozulmanın yüksek iskonto olarak 

hisse fiyatına fazlasıyla yansıdığını düşünüyoruz. 2019’da, arsa alımı planlamayan 

Şirketin ihaleler ve arsa satışları ile nakit gücünün tekrar iyileşmeye başlayacağını 

tahmin ediyoruz. Bölgede yer alan arsa stoku sayesinde Kanal İstanbul ve 3. 

Havalimanı projesine yönelik gelişmelerden de olumlu etkilenmesi beklenen hissede, 

oldukça zayıf geçen 2018 yılının ardından, 2019 yılında endekse görece defansif seyir 

izlenebilir. 

 

İş GYO (ISGYO): Araştırma kapsamımızda 1,05 TL 12-aylık hedef fiyat ile TUT 

tavsiyemiz bulunan ISGYO hisselerinde, mevcut konjonktürde, ofis piyasasının durgun 

olması sebebiyle, kiralanmayı bekleyen varlık portföyündeki ofislerin tam doluluk 

oranına ulaşmasının zaman alacağını düşünüyor ve hisse performansının baskı altında 

kalmaya devam edeceğini düşünüyoruz. 2019 yılı Ocak ayında %2 değer kaybı yaşarak 

BIST 100’e relatif %16 negatif performans gösteren hissede, zayıf görünüm yılın ilk 

yarısında devam edebilir. 

 

Torunlar GYO (TRGYO): Araştırma kapsamımızda 2,30 TL 12-aylık hedef fiyat ile AL 

tavsiyemiz bulunan TRGYO’da, Torun Center projesi kiralama ve satışında görülen 

gecikme ve döviz cinsi kiralamalarda TL’ye geçilmesi, euro cinsi finansal borcu bulunan 

hisseyi olumsuz etkiledi. Orta-uzun vadede yatırımların azalması ve kira getirili 

gayrimenkullerin artması ile beraber borç yükünün azalmasının hissede tekrar yukarı 

yönlü potansiyel yaratabilir. 2019 yılı Ocak ayında %20’ye yakın yükseliş kaydederek 

endekse görece güçlü seyir izleyen hissede yılın ilk yarısında güçlü görünüm korunabilir. 
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2018 yılının ikinci yarısında yaşanan finansal dalgalanma ve faiz oranlarındaki artış, 

yıllık satışlarının %60’ını yılın ikinci yarısında gerçekleştiren otomotiv sektöründe araç 

satışlarının sert düşüş göstermesine neden oldu. Yılın son çeyreğinde ve 2019 yılının 

Ocak ayında devam eden ÖTV teşviğine rağmen daralan iç tüketim otomotiv sektörünü 

baskılamaya devam ediyor. Ekim ayından itibaren TL’de görülen güçlenme ve faiz 

oranları ve enflasyondaki dengelenme yılın ikinci yarısında iç talep canlanması ile 

birlikte otomotiv satışlarında toparlanmayı destekleyebilir. 
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Otomotiv satışlarında, iç talep ve yüksek faiz oranlarının yarattığı baskısının yanı sıra 

filo kiralama şirketlerinin zor durumda olması ve ekonomik büyümeye yönelik endişeler 

ile yılın ilk yarısında zayıf seyir devam edebilir. 

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

12

15

18

21

24

27

30

33

Oca 17 Nis 17 Tem 17 Eki 17 Oca 18 Nis 18 Tem 18 Eki 18 Oca 19

Taşıt Kredi Maliyeti (Yıllık) (%) Otomobil ve Hafif Ticari Araç Satışları Yıllık Değişim (%)

Kaynak: TCMB, ODD 

https://blog.halkyatirim.com.tr/
https://www.facebook.com/HalkYatirimMenkulDegerlerA.S
http://www.halkyatirim.com.tr/
https://twitter.com/halkyatirim


GENEL-PUBLIC 

GENEL-PUBLIC 

 
 
 

Otomotiv Sektörü 

 
Tofaş (TOASO): Araştırma kapsamımızda 23,70 TL 12-aylık hedef fiyat ile TUT 

tavsiyemiz bulunan TOASO’da kur giderleri net kâr üzerinde baskı oluşturmaya devam 

ediyor. TL’deki zayıf seyir ve artan faiz oranları ile iç talepteki düşüş satış gelirlerini 

negatif etkilemeye devam ederken, AB’de ekonomik aktivitenin zayıflaması ihracat 

hacimlerinde de daralmaya neden oluyor. Operasyonel kârlılıktaki iyileşmeye rağmen 

2019 yılına yönelik beklentilerin oldukça zayıf bir yıla işaret etmesi TOASO hissesinde 

endekse görece zayıf seyrin devamına neden olabilir. 

 

Ford Otomotiv (FROTO): Otomotiv sektöründeki daralmaya rağmen Ford Otosan’ın 

pazar payında artış görülüyor. Ocak ayında yıllık satışları %49,7 azalan şirketin pazar 

payı ise %9,5’ten %11,7 seviyesine yükseldi. Volkswagen’in Türkiye’de minibüs üretme 

konusunda Ford Otosan ile anlaşması ve iş birliğininin 2022 yılında başlayacak olması 

uzun vadeli projeksiyonlarda FROTO hissesi için pozitif değerlendirilebilir. Otomotiv 

sektörüne yönelik zayıf beklentiler nedeniyle hisse üzerindeki baskısının devam 

etmesini beklemekle birlikte, negatif beklentilerin fiyatlanması nedeniyle ekonomideki 

dengelenme ile birlikte satış rakamlarına yönelik iyimserlikle hisse fiyat performansını 

pozitif etkileyebilir. 

 

Doğuş Otomotiv (DOAS): Otomotiv sektöründeki daralmayla birlikte şirketin pazar 

payındaki düşüş ve yüksek finansman giderleri hisse fiyatlarının 2012 yılından bu yana 

en düşük seviyelere çekilmesine neden oldu. 2018 yılında %42,44 değer kaybı ile 

endekse görece oldukça zayıf performans gösteren DOAS hissesi, TL’deki değer 

kazanma süreci ve kredi maliyetlerindeki düşüş ile birlikte son yedi yılın en düşük 

seviyesinden gelen alımlarla 2019 yılı Ocak ayında %11,75 yükseliş kaydetti. Hissedeki 

toparlanma eğilimi, ekonomideki dengelenme ile birlikte yılın ikinci yarısında güç 

kazanabilir. 
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Refah seviyesindeki artış ile birlikte mobil iletişimin temel ihtiyaçlarımız arasındaki payı 

artmaya devam ediyor. Dijitalleşme, faturalı hat kullanımındaki artış ve 4,5G ile daha 

hızlı ve daha yüksek veri kullanımı orta ve uzun vadede tekekomunikasyon sektörünü 

desteklemeye devam edebilir. Ülkemizin genç ve dinamik nüfus yapısı, mobil 

operatörlerin kapsama alanı genişliği ve haberleşmeye yatırımların devam etmesi 

sektörde güçlü görünümü desteklemeye devam edecektir. 
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Cep telefonu abonelerinin hayatımıza girdiği 1990’lı yıllardan itibaren mobil iletişimin 

hayatımızdaki yeri artmaya devam ediyor. TÜİK’in verilerine göre 1994 yılında 81 bin 

civarında olan cep telefonu abone sayısı, 2018 yılı Eylül ayı itibariyle 80,6 milyon 

seviyesine yükselmiştir. Aynı dönemde sabit telefon abone sayısındaki düşüş dikkat 

çekerken, alt yapı yatırımlarının artması ve veri kullanım hızındaki iyileşme, maliyet 

düşüşleri ve akıllı telefon kullanımının yaygınlaşması internet abone sayısının hızla 

artmasını desteklemiştir. Akıllı telefon kullanımı, mobil platformların ve uygulamaların 

sayısındaki artış önümüzdeki dönemde internet kullanımını cazip hale getirmeye devam 

edebilir. Orta ve uzun vadede telekomunikasyon hisselerinin portföylerde yer alması 

gerektiğini düşünüyoruz. 
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Telekomünikasyon Sektörü 

 
Türk Telekom (TTKOM): Araştırma kapsamımızda 6,56 TL 12-aylık hedef fiyat ile AL 

tavsiyemiz bulunan TTKOM’da güçlü abone tabanı ve sağlam satış performansı 

sonucunda operasyonel kârlılık güçlü kalmaya devam ediyor. Çoklu ürün satışları, sabit 

genişbant segmentinde uygulanan penetrasyon kampanyaları ve sabit ses gelirlerindeki 

artış ile şirketin satış gelirleri artmaya devam ediyor. Döviz açık pozisyonun yüksekliği 

ve MSCI endeksinden çıkarılması ile 2018 yılında %39,44 değer kaybı yaşayan TTKOM 

hissesi, TL’deki güç kazanımı ve güçlü operasyonel kârlılık ile 2019 yılı Ocak ayında 

%29,23 yükseliş kaydetti. TL’deki dengelenmenin ardından hissede pozitif görünüm 

devam etmesini bekliyoruz. 

 

Turkcell (TCELL): 4,5G uyumlu akıllı telefon penetrasyonundaki artış ile şirketin veri 

kullanımı ve satış gelirlerini desteklemeye devam ediyor. Hedging yöntemlerinin verimli 

kullanımı, nakit pozisyonu ve güçlü operasyonel performans hissede destekleyici 

olmaya devam edebilir. 2018 yılında %15,3 değer kaybı ile endekse görece güçlü 

performans sergileyen hisse, 2019 yılı Ocak ayında %19,23 yükselerek 2018 yılı 

kayıplarını telafi etti. Güçlü operasyonel göstergeler, sermaye harcamaları konusundaki 

seçici yaklaşım ve ihtiyatlı risk yönetimi yöntemlerinin şirketin kârlılığına katkıda 

bulunacağı beklentileri ile TCELL hissesinin 2019 yılında endekse görece güçlü seyir 

izlemesi beklenebilir. 
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Gıda Perakendeciliği Sektörü 

 
Türkiye’de tüketim alışkanlıkları, gıda perakendeciliğini ülke ekonomisinden güçlü 

kılmaya devam ediyor. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre motorlu taşıtlar hariç 

perakende ticaret ciro endeksi, mevsim ve takvim etkilelerinden arındırılmış haliyle 

sektördeki büyümenin ekonominin geneline görece güçlü olduğunu göstermektedir. 

Enflasyon artışlarını kısa sürede raf fiyatlarına yansıtma esnekliğine sahip olan gıda 

perakendeciliği sektörü enflasyonist ortamdan fayda sağlarken, son dönemde enflasyon 

görünümüne yönelik dengelenme, gıda perakendeciliği sektör hisselerinin endekse 

görece zayıf seyir izlemesine neden olabilir. 
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Perakende satışlar endeksindeki görece yatay seyre rağmen, enflasyondaki yükselişle 

birlikte perakende ticaret ciro endeksindeki yükseliş sektör şirketleri için pozitif 

değerlendirilebilir. Ancak sektördeki yoğun rekabet ortamı, indirimli gıda perakendecile-

rinin fiyatlama ve mağaza açma konusundaki agresif tutumları, emek yoğun sektörde 

işçi maliyetlerin artması gibi nedenler kârlılığın baskılı kalmaya devam etmesine neden 

olabilir. 
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Gıda Perakendeciliği Sektörü 

 
Migros (MGROS): Araştırma kapsamımızda 32,80 TL 12-aylık hedef fiyat ile AL 

tavsiyemiz bulunan MGROS’da, olumlu talep koşulları ve yüksek enflasyon ortamının 

desteği ile yurt içi operasyonlarda güçlü satış performansı sürebilir. Migros’un ağırlıklı 

euro cinsi finansal borcundan kaynaklı kur ve faiz riski bulunuyor. Şirketin son açıklanan 

bilançosuna göre, 615 mn euro finansal borcu bulunuyor. Son çeyrekte, TL’nin Euro’ya 

karşı değer kazanması sonucunda, Migros, kur farkı gelirleri ile net zarar durumunda net 

kâr pozisyonuna geçebilir. Endekse görece zayıf seyir izlediği 2018 yılının ardından, 

2019 yılı Ocak ayında %14 yükseliş kaydeden hissenin, TL’deki güçlenmenin devam 

etmesi ve mağaza trafiğine yönelik olumlu beklentiler ile yıl genelinde güçlü performans 

göstereceğini düşünüyoruz. 

 

Bim Birleşik Mağazalar (BIMAS): Araştırma kapsamımızda 96,90 TL 12-aylık hedef 

fiyat ile TUT tavsiyemiz bulunan BIMAS’da, mağaza trafiğine yönelik pozitif seyir ve yeni 

mağaza açılışlarının desteği ile sektörün üzerinde büyüme performansı devam ediyor. 

2018 yılında BIST 100 endeksindeki düşüşe rağmen tarihi zirve seviyesini yenileyen 

hissede, güçlü görünüm 2019 yılında da devam ediyor. Finansal borcu bulunmayan 

şirketin, güçlü nakit pozisyonu ve ciro performansı ile faiz ve kur riskine karşı korunaklı 

görünümü orta ve uzun vadede hisse fiyatlarını desteklemeye devam edebilir. 

 

Bizim Toptan (BIZIM): 2017 yılından itibaren verimlilik, alternatif müşteri kanalları ve 

ürün portföyü konusunda atılan adımlar ile şirket marjlarında düzelme devam ediyor. 

2018 yılında tarihi düşük seviyesine yönelen BIZIM hissesinde, 2019 yılı başından bu 

yana toparlanma eğilimi devam ediyor. Yüksek faiz ortamında net nakit pozisyonu 

olması operasyonel kârlılığı desteklemeye devam edebilir. Yıldız Holding’in bazı 

şirketleri elden çıkarması Bizim Toptan’a olan odaklanmanın artmasını destekleyebilir. 

Marjlardaki düzelmenin devam etmesiyle BIZIM hissesi, 2019 yılında endekse görece 

güçlü performans gösterebilir. 
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Petro Kimya Sektörü 

 
İnşaattan tarıma, tekstilden ilaca tüm endüstrilerin üretim süreçlerinde stratejik bir role 

sahip olan petro kimya sektörü, hükümetin destek politikası ve yurtiçi talebin yüksek 

seyri ile orta ve uzun vadede büyüme potansiyelini korumaya devam ediyor. Ekonomik 

büyüme ile sektör satışları arasındaki yüksek korelasyon nedeniyle Türkiye 

ekonomisinin 2019 yılında düşük büyüme kaydeceği beklentileri sektör hisselerinde 

yükselişlerin sınırlı kalmasına neden olabilir. Ancak orta ve uzun vadede ekonomi 

dinamiklerinin güçlü büyümenin sürdürülebilir olduğunu göstermesi petro kimya sektörü 

hisselerinin uzun vadede cazip olmasını destekleyebilir. 
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Petro Kimya Sektörü 

 
Tüpraş (TUPRS): Şirket, 2015 yılında devreye alınan İzmit Rafinerisi Fuel Oil Dönüşüm 

tesisinde, periyodik bakım çalışması nedeniyle  duruş planlanmış ve toplam duruş  

süresi  90 gün olarak planlanmıştır. Şirketten yapılan açıklamaya göre, duruş nedeniyle 

üretimde yaşanacak azalmanın ithalat ile kompanse  edilmesiyle nihai satış hacmine 

doğrudan bir etki öngörülmemekle  birlikte, üretim azalışına bağlı olarak aylık yaklaşık 

40 milyon ABD Doları tutarında FAVÖK kaybı beklenmektedir. Bakım haberi hisse 

üzerinde hafif negatif etki oluştursa da, distilat ürün spread’lerindeki iyileşme ve yüksek 

temettü beklentisi TUPRS hisselerinde orta ve uzun vadeli güçlü görünümü 

desteklemeye devam edebilir. Şirketin temettü politikasını korumaya devam edeceğini 

belirtmesi ve güçlü temettü verimliliği orta ve uzun vadede hisse fiyat performansını 

pozitif etkilemeye devam edebilir. 

 

Petkim (PETKM): Şirketin, yüksek kapasite kullanımı, yarı mamul ve nihai ürünlerden 

elde ettiği stok değer artışı, verimlilik artışı ve dolar ile fiyatlanan ürünlerinin TL’deki 

değer kaybından olumlu etkilenmesi gibi nedenlerle gelirlerinde ve kârlılığında güçlü 

görünüm korunuyor. Planlı bakım duruşu ve yatırımlar FAVÖK rakamlarında artışın 

sınırlı kalmasına neden olabilir. Star rafinerinin ürettiği ilk naftanın Petkim’e teslim 

edilmesi ve önümüzdeki dönemde Petkim’in tüm hammadde ihtiyacını Star rafineriden 

karşılamayı planlaması, şirketin maliyet, üretim ve verimliliğine katkı sağlayacaktır. Orta 

ve uzun vadede Star rafinerinin katkısı ile PETKM hisseleri endekse görece güçlü 

görünüm sergileyebilir. 
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Demir Çelik Sektörü 

 
2017 yılında Trump’ın vergi yasası ve küresel ekonomide büyümenin ivme kazanması 

sürecinde oldukça güçlü performans sergileyen demir çelik sektörü hisseleri, 2018 

yılında başlayan ticaret savaşlarının küresel büyümeyi baskılayacağı endişeleri ile yılın 

ikinci yarısında sert değer kaybı yaşadı. ABD’nin gümrük tarifesi uygulamaları ile 

başlayan AB ile devam eden korumacılık politikaları demir çelik sektöründe zor günlerin 

devam etmesine neden olabilir. Türkiye’de 2019 yılı büyümesinin %2 seviyelerine 

gerileyeceği beklentileri ve inşaat sektöründeki daralmanın devam etmesi sektör 

hisselerinde endekse görece zayıf seyrin devamına neden olabilir. 

52 

Küresel büyümedeki ivme kaybı ile çelik fiyatlarında düşüş devam ediyor. Çin PMI 

verilerinin 50 referans değerinin altına gelerek büyümedeki yavaşlamayı teyit etmesi 

demir çelik fiyatlarının önümüzdeki dönemde de baskı altında kalmasına neden olabilir. 

Çin ve ABD arasındaki ticaret görüşmelerinden anlaşma çıkmaması halinde demir çelik 

sektörü hisselerindeki yükselişler sınırlı kalmaya devam edebilir. 
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Demir Çelik Sektörü 

 
Kardemir (KRDMD): Araştırma kapsamımızda 3,51 TL 12-aylık hedef fiyat ile AL 

tavsiyemiz bulunan KRDMD’de, geçen yılın Ağustos ayında çarpıcı hale gelen finansal 

piyasalardaki dalgalanmanın etkisiyle satışlarda düşüş gözlenirken, daralan iç talep 

nedeniyle 2019 yılının ilk yarısı da zayıf geçebilir. Yılın ikinci yarısında ise ekonomideki 

toparlanma beklentisi ile satışlarda artış görülebilir. KRDMD için 2019 yılında, iç talepte 

yaşanan daralma ve küresel resesyon endişeleri nedeniyle daha az destekleyici olan 

küresel çelik fiyatlarının satış fiyatlarındaki yükselişleri sınırlandırması ve yükselen 

enflasyonun genel üretim ve personel giderlerinin yükselmesine neden olmasıyla 

kârlılıkta düşüş görülebilir. 

 

Ereğli Demir Çelik (EREGL): Şirketin güçlü satış performansı ve yüksek kapasite 

kullanımı güçlü FAVÖK açıklanmasını desteklese de küresel büyümeye yönelik 

endişeler ile çelik fiyatlarındaki düşüş hisse fiyatlarını baskılamaya devam ediyor. Çelik 

fiyatlarındaki baskının yanı sıra demir cevheri fiyatlarının yükselişe geçmesi ve iş gücü 

maliyetlerindeki artış şirketin kâr marjını baskılayabilir. Euro bölgesinin Türkiye’den çelik 

ithalatına sınırlama getirmesi ile baskının arttığı hissede, Çin ve ABD arasındaki ticaret 

görüşmelerinden somut sonuçlar çıkmadığı sürece yükselişler sınırlı kalmaya devam 

edebilir. 
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Cam Sektörü 

 
Cam sektörü, inşaat, otomotiv, beyaz eşya, gıda, içecek, ilaç, kozmetik gibi bir çok 

sektöre girdi sağlamaktadır. Sektörün en önemli hammaddesi soda külü olup, artan 

talep ve Çin’deki kapasite azalışlarına bağlı olarak 2019’da soda külü fiyatlarında dolar 

bazında %8 artış beklenmektedir. Giderler tarafında ise, enerji giderleri sektör şirketleri 

için önemli bir maliyet unsurudur. Sektörün enerji yatırımları yönünde attığı adımların, 

maliyetlere olumlu etki yapması beklenmektedir. Enerji maliyetleri içerisinde elektrik ve 

doğalgaz fiyatlarının seyri önemli iken, son dönemde kurdaki stabil görüntü ile petrol 

fiyatlarındaki aşağı yönlü seyir, doğalgaz kaynaklı maliyet baskısı beklentisini 

düşürmektedir.  

54 

Dünyada en çok talep gören 10 element arasında yer alan soda külünde, üretim 

projeksiyonlarına göre arz-talep dengesi 2025 yılına kadar korunmaya devam edecek. 
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Cam Sektörü 

 
Şişe Cam (SISE): Araştırma kapsamımızda 6,42 TL 12-aylık hedef fiyat ile TUT 

tavsiyemiz bulunan SISE’de, 2018 yılında tüm segmentlerde gerçekleşen güçlü 

büyümenin 2019’da hızı azalsa da devam etmesi, dolar bazlı gelir yapısı ve grup içinde 

devam eden maliyet azaltıcı aksiyonların karlılığı artırmaya devam etmesi güçlü büyüme 

potansiyelinin süreceğini gösteriyor. Şirketin döviz bazlı gelirlerinin ağırlığı ve 2019 

yılında devreye girmesi planlanan cam elyaf yatırımının katkısının güçlü FAVÖK 

büyümesinde etkili olabilir.  

 

Trakya Cam (TRKCM): Araştırma kapsamımızda 5,10 TL 12-aylık hedef fiyat ile AL 

tavsiyemiz bulunan TRKCM’da, Hindistan operasyonlarının konsolidasyonu, İtalya’da 

190bin ton kapasiteli Manfredonia yatırımı, enkapsülasyon segmentinde karlılıkta 

toparlanma, Romanya ve Rusya operasyonlarının artan katkısı orta ve uzun vadede 

hisse fiyatlarını desteklemeye devam edebilir. 2018 yılında %25 değer kaybı ile zayıf bir 

yıl geçiren hissede, 2019 yılı Ocak ayında görülen %19,8’lik yükselişin ile yakalanan 

ivmenin yıl boyunca korunması beklenebilir. 

 

Anadolu Cam (ANACM): Araştırma kapsamımızda 3,50 TL 12-aylık hedef fiyat ile TUT 

tavsiyemiz bulunan ANACM’da, güçlü hacim artışı, ihracatın olumlu katkısı ve daha iyi 

kapasite optimizasyonları hisse fiyatlarını destekleyici olmaya devam edebilir. Döviz 

fazla pozisyonu bulunan şirketin kur riskine maruz kalmayacak olması ve TCMB’nin 

muhtemel faiz indirimlerinin TL’de baskıya neden olabileceği beklentileri hisse 

fiyatlarında defansif seyri destekleyebilir. 

 

Soda Sanayii (SODA): Araştırma kapsamımızda 7,80 TL 12-aylık hedef fiyat ile TUT 

tavsiyemiz bulunan SODA’da, operasyonel marjlardaki zayıf görünüm ve 2018 yılındaki 

%64’lük yükselişin ardından gelen kâr realizasyonları, yıl genelinde endekse görece 

zayıf seyrin devam etmesine neden olabilir. Ancak kimyasal ürün fiyatlarındaki yükseliş 

ve yeni cam elyaf yatırımının katkısı hissede 2018 yılına benzer bir seyir izlenmesini 

destekleyebilir. 
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Seçilmiş Hisseler İçin Cari ve Beklenen Rasyolar 

 

Cari 2019T Cari 2019T
12 Aylık 

Hedef Fiyat

Analist 

Sayısı

Rating ve 

Öneri

HALKB Halkbank 2,84 - 0,31 - 8,11 25 3-TUT

VAKBN Vakıfbank 2,80 3,57 0,44 0,38 5,18 27 4-AL

GARAN Garanti 5,58 6,08 0,79 0,72 10,30 26 4-AL

AKBNK Akbank 5,38 6,54 0,70 0,68 7,33 26 4-TUT

ISCTR İşbank 3,62 4,98 0,49 0,46 6,08 25 4-TUT

YKBNK Yapıkredi 3,37 4,26 0,43 0,39 2,19 27 4-AL

THYAO Türk Hava Yolları 4,75 4,57 0,51 0,51 21,18 24 5-GÜÇLÜ AL

PGSUS Pegasus 4,45 5,42 0,64 0,71 35,15 20 5-GÜÇLÜ AL

CLEBI Çelebi 8,91 - 4,34 - 74,45 5 4-AL

TAVHL Tav Havalimanları 6,94 8,12 1,44 1,52 34,05 19 4-AL

TKFEN Tekfen Holding 7,28 6,82 2,14 1,78 26,39 15 4-AL

EKGYO Emlak Konut GYO 2,81 3,11 0,41 - 2,54 13 4-AL

ISGYO İş GYO 2,95 - 0,28 - 1,49 8 4-AL

TRGYO Torunlar GYO - - 0,32 - 3,07 10 4-AL

ENKAI Enka İnşaat 18,82 9,96 0,68 0,68 6,10 15 4-AL

TOASO Tofaş Otomotiv 7,06 5,72 2,53 2,07 26,00 27 5-GÜÇLÜ AL

FROTO Ford Otomotiv 11,42 8,29 4,94 4,37 65,68 24 4-AL

DOAS Doğuş Otomotiv 4,99 6,97 0,76 0,79 6,21 17 3-TUT

ASELS Aselsan 10,76 8,73 2,82 - 31,56 11 4-AL

TTKOM Türk Telekom - 9,80 2,51 2,10 5,93 24 4-AL

TCELL Turkcell 23,80 9,33 2,22 1,91 15,92 24 5-GÜÇLÜ AL

MGROS Migros - - 10,82 8,38 24,45 24 5-GÜÇLÜ AL

BIMAS Bim Mağazalar 25,40 19,57 8,94 6,80 94,84 29 4-TUT

BIZIM Bizim Toptan 29,74 18,23 3,79 3,13 8,68 14 4-AL

TUPRS Tüpraş 9,64 7,90 4,82 2,94 156,47 27 4-AL

PETKM Petkim 7,42 7,37 2,23 2,07 6,33 18 4-AL

AYGAZ Aygaz 14,91 6,82 1,31 1,11 14,91 10 4-AL

KRDMD Kardemir 4,79 4,67 0,84 0,73 3,37 14 4-AL

EREGL Ereğli Demir Çelik 5,25 6,20 1,04 1,01 10,85 19 4-AL

ISDMR İskenderun Demir Çelik 4,54 - 1,19 - 7,21 2 4-AL

SISE Şişe Cam 6,23 6,65 1,14 1,02 6,50 13 4-TUT

TRKCM Trakya Cam 4,84 4,44 0,83 0,73 4,53 14 4-AL

ANACM Anadolu Cam 5,32 5,63 1,04 0,93 3,66 10 4-AL

SODA Soda Sanayii 4,62 5,34 1,43 - 8,87 11 4-AL

KOZAA Koza Metal 5,43 - 1,11 - 9,26 2 5-GÜÇLÜ AL

KOZAL Koza Altın 6,64 4,83 1,98 1,28 74,52 6 5-GÜÇLÜ AL

VESTL Vestel Elektronik 59,01 38,06 0,72 0,90 7,90 4 4-AL

VESBE Vestel Beyaz Eşya 5,26 6,64 1,75 2,18 16,00 1 5-GÜÇLÜ AL

ZOREN Zorlu Enerji - 9,35 1,13 - 1,63 6 4-AL

* Tüm bek lenti ve hedefler Bloombeg'den alınmıştır.

** Raporumuzda yer almayanbazı hisselere ilişk in F/K ve PD/DD değerleri de tabloda yer almaktadır.

Hisse Kodu Hisse Adı

Fiyat Kazanç (F/K) Piy.D / Def.D Bloomberg Analist Tahminleri
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Bu rapor genel yatırım tavsiyesi niteliğindedir. 
“Yatırım Danışmanlığı“ hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında 
imzalanacak Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri, kişilerin 
yerindelik testi ile belirlediği risk seviyeleri dikkate alınarak, Halk Yatırım Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma birimi nezdinde güvenilir 
olduğuna inanılan bilgi kaynaklarından yararlanarak hazırlanmakta ve kişiye özel sunulmaktadır. Verilen bu tavsiyeler mali 
durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, risk yapınıza uygun olmayan şekilde  sadece burada yer 
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Size özel olarak tahsis edilen 
Yatırım Danışmanınız ile irtibata geçmeniz ve mali durumunuz ve risk seviyelerinize uygun kararları birlikte almanız tavsiye edilir. 
 
Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız güvenilir kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece HALK YATIRIM MENKUL 
DEĞERLER A.Ş. Yatırım Danışmanlığı’nın beklentilerini yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük 
yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin yazılı izni 
olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, 
kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız 
doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. 
 
Uyarı Notu: Bu e-posta’nın içerdiği bilgiler (ekleri dahil olmak üzere) gizlidir. Onayımız olmaksızın üçüncü kişilere açıklanamaz. Bu 
mesajın gönderilmek istendiği kişi değilseniz, lütfen mesajı sisteminizden derhal siliniz. Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bu 
mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bilgilerin ne şekilde 
olursa olsun, içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından, saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajın içeriği yazarına ait olup, Halk 
Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin görüşlerini içermeyebilir. 
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