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Genel Görünüm

Borsa İstanbul bayram havasında geçirdiği 2022 yılını geride bıraktı. Yüksek enflasyon ortamında fiyatlar genel düzeyindeki

artışların şirket karlılıklarını olumlu etkileyebileceği algısı, risksiz getirilerin enflasyon karşısında yetersiz kalması ve alternatif getiri

arayışı içerisinde yerli yatırımcı ilgisinin artması BİST’i 2022’de destekleyen önemli unsurlar arasında yer aldı.

2023 yılına ise kaldıraç fazlalığı, siyasi gelişmelerin etkisi, onaylanan halka arzlar ve kar realizasyonları ile başladık. BİST100 endeksi

zirvesinden yaklaşık %24 gerilerken 4.600 seviyesinde destek buldu. Endeks 12 Ocak sonrasında 22 ve 60 g HO'nun kırılması ile

yükseliş trendine girerken, 5.400 seviyesinin üstünde kalındıkça endeksteki pozitif görüşümüzü korumaya devam ediyoruz. 2022

yılınım tamamında görülen yüksek enflasyon etkisinin son çeyrek finansallarına yansıyacak olması ve güçlü bilanço açıklamaları

beklentimizden dolayı 4Ç sonuçlarının endekse yukarı yönlü katalist olmasını beklemekteyiz. Enflasyon kaynaklı gelişmeler

nedeniyle tüketim eğilimlerinin yüksek seviyede devam etmesi, iç talebin öne çekilmesi sonrasında dördüncü çeyrek

finansallarının konsensüs beklentilerini de aşabileceği düşüncesindeyiz.

2022 yılı dördüncü çeyrek finansalları 25 Ocak’ta Arçelik ile başlayacak olup, bankacılık tarafı da 31 Ocak’ta Akbank finansallarının

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na açıklanması ile başlayacak. Dördüncü çeyrek finansallarının son açıklanma tarihleri ise

konsolide olmayanlar için 1 Mart 2023 Çarşamba, konsolide finansallar ile bankacılık finansalları için 13 Mart 2023 Pazartesi olarak

belirlendi.

Finansalların Son Açıklanma Tarihleri 
Konsolide Olmayan Konsolide Bankalar 

1 Mart 2023 13 Mart 2023 13 Mart 2023 
 

 29.09.2022 30.12.2022 Değişim 
Dolar / TL 18,52 18,70 0,97% 
Euro / TL 18,14 19,93 9,90% 

 

BİST100 FK 7,8 
Banka Dışı BİST100 FK 10,6 
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Sektörel Görünüm

Bankalar, son bilanço dönemlerinde açıklanan finansalları ile endeksin rekor kırdığı dönemlerde endekse öncülük etti diyebiliriz.

Özellikle dalgalı makroekonomik ortamda da bankacılık sektörünün ön plana çıkması, 2020 yılından bu yana açılan (pandemi

etkisi) sınai & bankacılık makasının bankalar lehine kapanmasını sağladı. Son düşüşte zirveden geri çekilen BİST’te en hızlı değer

kaydeden sektör gruplarının başında bankacılık sektörü gelmesi ardından tepki alımlarında da bankacılık başı çekti. TCMB

tarafından gerçekleşen faiz indirimleri ile birlikte bankaların Açık Piyasa İşlemleri ve Kur Korumalı Mevduat fonlama

maliyetlerinde gerileme olmasına rağmen, 2023 yılında çıplak mevduat (KKM’nin olmadığı) maliyetlerinin artması, kredi

oranlarının düşmesi ve kredi yavaşlaması yüzünden net faiz marjlarında daralma bekliyoruz. Buna karşılık TÜFE endeksli kağıt

getirilerinde enflasyona paralel artışı sayesinde bankacılık sektöründe nominal karların 3Ç’ye oranla %15 civarında artmasını

bekliyoruz. Özel bankalardan Akbank ve İş Bankası’nın finansallarıyla bu çeyrekte ön plana çıkabileceğini düşünüyoruz. Kamu

bankaları arasında ise Vakıfbank’ın güçlü finansallar getirmesini beklemekteyiz.

Demir – çelik finansallarında baskının devam etmesini bekliyoruz. Geçen çeyreğe demir çelik paylarına resesyon endişeleri

damgasını vurmuştu. Rusya – Ukrayna savaşının etkileri ile birlikte çelik ve hurda fiyatları sert yükselmiş ve kurdaki gelişmelere

bağlı olarak da çelik sektörü payları yılın ilk iki çeyreğinde ön plana çıkmıştı. Ancak yılın üçüncü çeyreğinde resesyon

fiyatlamalarının fazlasıyla artması ve bu duruma ek olarak sert geri çekilen çelik/hurda fiyatlarının üçüncü çeyreğe göre durağan

seyretmesi nedeniyle finansalların baskılanacağını düşünüyoruz. Enerjiye bağlı yüksek maliyet ve fiyatlardaki durağanlığın Ereğli

ve Kardemir finansalları üzerinde baskı ile karşılanma potansiyeli olduğunu düşünmekteyiz.
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Sektörel Görünüm

Bilanço döneminin başlayacağı şirket olan Arçelik’in Whırlpool'un Avrupa'daki iştiraklerini bünyesine katmasını uzun vadede

olumlu buluyor, talepteki yurt dışı zayıflığı ve marj gerilemesinden dolayı son çeyrek finansallarını nötr bekliyoruz.

Ulaştırma şirketlerinden bu çeyrekte de güçlü finansallar beklemekteyiz. Turizm sezonunun sadece yaz ayı için değil kış

sezonunda devam etmesi, toplamda 2019’a paralel gelen, dış hatlar tarafında ise yolcu trafiğinin 2019’u geçmesi karlılığı

destekleyecek olup, Türk Hava Yolları’ndan güçlü performans beklemekteyiz. Bu durumlara ek olarak Euro tarafının yukarı yönlü

seyri Pegasus’u da ön plana çıkarıyor.

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının ön plana çıkmasını bekliyoruz. Yükselen enflasyon ve yeniden değerleme oranları

neticesinde son çeyrekte değerleme farkları kaynaklı olarak GYO’larda güçlü finansallar beklemekteyiz. Ayrıca talebin öne

çekilmesi de GYO finansallarını destekleyebilir.

Yeni iş sözleşmeleri, tahsilatların genellikle son çeyrekte gerçekleşmesi ve nakit akışının yıl sonunda düzelmesi nedeniyle dolayı

savunma sanayinin öncü şirketi Aselsan’ın finasallarını güçlü beklemekteyiz.

Gıda Perakende’deki olumlu seyirin bu döneme de yansıyacağını düşünüyoruz. Yüksek gıda enflasyonu neticesinde bu durumu

satışlarına yansıtabilmeleri, maliyet yönlü baskının kısmi de olsa azalması ve tasarrufların azalmasıyla indirim marketlerine olan

ilgi nedeniyle gıda perakendecilik sektörünün yılın son çeyreğinde de ön plana çıkmasını bekliyoruz. (Bim, Şok Marketler,

Migros) Hacim daralması ve Rusya operasyonlarındaki karışık seyre rağmen meşrubat gruplarının karlılıkları Anadolu Efes’i ön

plana çıkarabilir. Şirket için kısa vadede en önemli katalist Rusya bira operasyonlarının geleceği ile ilgili stratejik gelişmeler olmaya

devam ediyor.
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Sektörel Görünüm

İletişim sektöründe tarifelerin enflasyon karşısında yetersiz kalması ve maliyet artışları nedeniyle daralma bekliyoruz.

Güçlü ürün marjları nedeniyle Tüpraş ve iştiraklerinin güçlü etkisiyle Koç Holding’in bu dönemde de ön plana çıkmasını

bekliyoruz. Kur tarafındaki stabilizasyona rağmen, güçlü maliyet yönetimi ile Şişecam’ın, talebin öne çekilmesi ve iç piyasadaki

yüksek karlılıklar nedeniyle Otomotiv sektörünün ön plana çıkmasını bekliyoruz.
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INFO Araştırma 2022/4Ç Beklentileri

Pay Kodu Şirket Adı
Mevcut Fiyat*

 TL

Hedef 

Fiyat TL

Getiri 

Potansiyeli

Satışlar

mTL
% yy 

FAVÖK

mTL
% yy 

Net Kar

mTL
% yy

FAVÖK

Marjı

Net Kar

Marjı

FD/FAVÖK

Beklenti

F/K

Beklenti
Yorum

AKCNS Akçansa 56,1 85 52% 2.959 231% 356 353% 231 32% 12,0% 7,8% 9,0 7,7

3. çeyrekte yaklaşık 64 USD/ton ile zirve yapan çimento fiyatlarının son 

çeyrekte normalize olarak yılı 55 USD/ton ortalaması ile kapatmasını 

bekliyoruz. Ek olarak mevsim koşullarının elverişli olması sebebiyle inşaat 

faaliyetlerinin son çeyrekte geçmiş yıl ortalamalarına göre daha aktif olması  

satış hacimlerini olumlu etkiledi.

AKGRT Aksigorta 3,82 6,10 60% 70 -210% -19,0

2022 yılı son çeyrekte yapılan 1 milyar TL’lik sermaye artışıyla ihtiyaç 

duyulan karşılıkları ayıracağını ve anlık konjonktürde ileriye dönük 

projeksiyonlarda ilave sermaye ihtiyacı olmayacağını düşünüyoruz. Yüksek 

enflasyon kaynaklı taleplerin asgari ücret artışı öncesine çekilmesiyle son 

çeyrekte poliçe adetlerinde artış bekliyor olup yılı zararla kapatması 

beklenen şirketin bu çeyrekte 70 milyon TL kar getireceğini öngörüyoruz.

AKSEN Aksa Enerji 38,98 - - 11.230 102% 1.664 135% 940 8% 14,8% 8,4% 7,9 9,9

Son çeyrekte dövizin yatay seyrinden dolayı Afrika ve Özbekistan'daki döviz 

bazlı alım garantili sözleşmelerinden kur kaynaklı ilave gelir 

beklememekteyiz. Bolu Göynük santralinin %64 ve Antalya Doğalgaz 

santralinin %7 kapasite kullanım oranıyla çalışması yılın son çeyreğini 

düşük verimle geçirmesine sebep oldu. Artmayan PTF tavan fiyatına rağmen 

son çeyrekte 940 milyon TL kar beklemekteyiz. 

ALARK Alarko Holding 73 103 41% 3.640 368% 2,9
Düşük kömür maliyeti ve yüksek uzlaştırma fiyatlarından olumlu 

etkilenmeye devam ediyor. Sene sonu proje geri dönüşleri kaynaklı elektrik 

dağıtım ve diğer gelir kollarından pozitif etki bekliyoruz.

BIMAS Bim Market 137,1 212 55% 45.222 122% 3.416 60% 1.867 192% 7,6% 4,1% 8,0 12,5
Gıda enflasyonu tarihi zirvelerde seyretmeye devam ediyor, buna bağlı 

olarak satışlarda büyümenin devam etmesini bekliyoruz. Artan personel ve 

diğer giderlerin marjların üzerindeki etkisi sürüyor.
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BIOEN Bio Enerji 17,1 25 46% 713 328% 314 431% 121 -557% 44,0% 17,0% 18,3 41,7

YEKDEM'e bağlı santrallerin kur artışından olumlu etkilenmesi ve artan 

enerji fiyatları sebepleriyle satış ve FAVÖK'te yıllık ve çeyreklik güçlü artış 

bekliyoruz. Net kar tarafı ise finansal giderler sebebiyle baskı altında 

kalabilir.

BOBET Boğaziçi Beton 13,85 20,3 47% 1.220 366% 308 1076% 241 11486% 25,2% 19,8% 7,7 11,9

Beton fiyatlarının son çeyrekte yaklaşık 80 USD/ton ile güçlü kalmasını  ve 

azalan çimento fiyatlarının şirketin marjlarında artış göstermesini 

bekliyoruz. Bunun yanısıra son çeyrekte normalin üzerinde gerçekleşen 

inşaat faaliyetleri pozitif görünüme katkı sağlamakta.

BUCIM Bursa Çimento 5,51 7,80 42% 1.644 119% 1.465 757% 1.134 374% 89,1% 69,0% 3,0 4,1
Çimento tarafındaki baskıya rağmen Çemtaş tarafından gelen gelirlerin 

etkisiyle pozitif sonuçların devamını bekliyoruz.

BTCIM Batı Çimento 40,1 54,80 37% 2.117 207% 362 614% -178 -64% 17,1% -8,4% 9,9 -14,0
Enerji ve liman gelirlerinin satış ve FAVÖK üzerinde olumlu etki 

göstermesini beklemekteyiz fakat yüksek borçluluk net kar tarafında 

baskısını devam ettirmekte.

CCOLA Coca Cola 201,6 - - 13.215 137% 1.936 112% 665 188% 14,7% 5,0% 5,7 11,8

Turizm sezonu sonrası mevsimsellik etkisi ve satış hacimlerinde 

normalleşme bekliyoruz. Hacimlerin yanısıra artan enerji ve hammadde 

giderlerinin FAVÖK marjı üzerinde yaklaşık 400bps daralma gösterebilir. 

Fakat artan ürün fiyatları ve yıllık hacim artışı ile güçlü görünümü 

sürdürmekte.



2022 Yılı 4. Çeyrek Finansal Beklentileri

INFO Araştırma 2022/4Ç Beklentileri

CEMTS Çemtaş Çelik 54,85 90,3 65% 807 63% 200 27% 200 -15% 24,8% 24,8% 5,5 5,7
Şirketin 2022 yılını toplam 147 bin ton satış hacmi ve ortalama 1,380 

USD/ton satış fiyatı ile tamamlamasını beklemekteyiz. Olumlu görünüm 

devam etmekte.

CIMSA Çimsa 88,85 121,25 36% 2.273 87% 343 154% 310 -20% 15,1% 13,6% 8,6 3,7

Artan enerji giderleri ve 3. çeyrekte gördüğü zirve noktasından normalize 

olmasını beklediğimiz çimento fiyatları karlılığı baskılasa da, Çimsa'nın 

ihracat ve güçlü yurt içi satış hacimleri ile pozitif ayrışacağını 

düşünmekteyiz.

DGNMO Doğanlar Mobilya 7,97 17,24 116% 1.232 123% 209 162% 46 -288% 17,0% 3,7% 6,7 15,2
Son çeyrekte artan ev satışlarının satış hacimlerine olumlu yansıması ve 

ürün fiyat artışlarının etkisi ile başarılı bir son çeyrek beklemekteyiz.

GENIL Gen İlaç 48,98 40 -18% 1.408 189% 150 137% 180 61% 10,7% 12,8% 19,2 17,4
Mevsimsellik etkisine bağlı olarak çeyreklik performans düşüşü 

beklemekteyiz.

GWIND GalataWind Enerji 19,22 26 35% 497 138% 392 121% 210 169% 78,9% 42,3% 9,1 10,1

Operasyonel verimlilik güçlü kalmaya devam ediyor. Üretim oranları geçen 

seneye göre düşmüş olsa da dolar bazlı olan YEKDEM fiyatlarının ve PTF 

tavan fiyat uygulamasına rağmen geçen senenin 2 katı seviyelerinden işlem 

gören spot fiyatlar finansallarda etkisini göstermesini bekliyoruz.

KARDM Kardemir - - 7.180 52% 677 -61% 60 -97% 9,4% 0,8% 4,4 8,5
Ürün satış hacmi ve satış fiyatlarında geçtiğimiz çeyreğe göre toparlanma 

beklemekle beraber yılın ilk yarısına göre zayıf görünümü sürdürmekte.
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MAVI Mavi Giyim 116 180 55% 3.192 123% 669 139% 199 70% 21,0% 6,2% 4,3 8,6

Giyim, perakende, turizm ve eğitim sezonu etkisi ile pozitif görünümünü 

sürdürmekte. Tekstil üreticileri tarafında yaşanan pamuk fiyatlarının 

düşmesi sonucu yaşanan negatif etkileri perakende tarafı olumlu 

karşılamakta.

NUHCM Nuh Çimento 103,3 107,60 4% 2.145 153% 426 157% 451 164% 19,9% 21,0% 9,5 10,3 Marjların sektör ortalamaları üzerinde kalmaya devam etmesini bekliyoruz.

OYAKC Oyak Çimento 23,24 20,8 -10% 3.690 141% 1.225 284% 590 109% 33,2% 16,0% 8,0 12,5
Çimentonun yanısıra satışların yaklaşık %25'ine karşılık gelen hazır beton 

satışları ve net nakit pozisyonu etkisi ile pozitif ayrışmasını bekliyoruz.

SISE Şişecam 42,72 57 33% 28.213 155% 5.632 136% 4.216 -16% 20,0% 14,9% 7,0 7,3
Kimyasallar segmenti güçlü görünümünü koruyor. Düzcam tarafında etkili 

fiyatlama ve cam ambalaj segmentinde Rusya'da düşük enerji maliyetleri ile 

üretim yapılması marjları destekliyor.

SUWEN SUWEN Tekstil 56,75 93 64% 303 150% 130 266% 71 462% 42,9% 23,4% 9,8 16,9
Yenilenen mağaza yapıları ve güçlü turizm sezonu etkisiyle olumlu sonuçlar 

beklemekteyiz. Maliyet azalışları son ürün fiyatlarına yansımadığı için 

marjlarda iyileşme bekliyoruz.
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TAVHL TAV Havalimanları 89,1 118 32% 5.420 169% 1.345 186% 264 -169% 24,8% 4,9% 8,7 15,2
2019 seviyelerine ulaşan yolcu sayıları, Almati havalimanı etkisiyle ve artan 

kur ile birlikte güçlü görünümünü sürdürmeye devam ediyor. Finansal 

giderler sebebiyle net kar da baskı beklemekteyiz.

TCELL Turkcell 39,58 - - 15.320 55% 6.210 45% 1.747 26% 40,5% 11,4% 5,1 12,8

Tariferlerdeki artşların etkisini enflasyon karşısında  yetersiz kalması sonucu 

satış ve FAVÖK'te geçtiğimiz seneye göre sınırlı büyüme öngörmekle 

beraber marjlarda daralma beklemiyoruz.
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Çekince

Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum, istatistiki şekil ve bilgiler hazırlandığı tarih itibari ile mevcut piyasa koşulları ve güvenirliğine
inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir ve İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Sunulan
bilgilerin doğruluğu ve bunların yatırım kararlarına uygunluğu tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik
olarak verilmemekte olup alım satım kararını destekleyebilecek yeterli bilgiler burada bulunmayabilir. 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. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi
beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak
yapılan işlemlerden, yorum ve bilgilerin kullanılmasından doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin
uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bağlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri ve
ortakları sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.


