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Piyasalarda Bugün
Piyasalar                                                                                                                                      09/11/2017
Negatif ayrışma devam ediyor

Doların güçlenmesi ve yükselen faizler hisse senedi piyasalarının keyfini kaçırmak için yeterli olmadı. Güçlü küresel büyümeyi ve şirket

karlarını arkasına alan dünya borsaları ABD ve Japonya önderliğinde yeni zirvelere koşuyor. Gelişmekte olan borsaların dolar ile negatif

korelasyonu kırılmış durumda. Eylül ortasından beri doların güçlenmesine rağmen MSCI gelişmekte olan ülkeler hisse senedi endeksi

yükselişini sürdürüyor.

 

ABD ve Arupa ile ilişkilerdeki kötüleşme nedeniyle Türkiye piyasaları gelişmekte olan piyasalardan negatif ayrışmaya devam ediyor. MSCI

Türkiye gelişmekte olan piyasalara göre son bir ayda %5, son üç ayda %13 daha kötü performans gösterdi.  İş bitirici ve yapıcı tavrı ile

tanınan Başbakan Yıldırım’ın ABD seyahatini bu kördüğümü çözmek için önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Ancak kısa vadede mucize

beklemiyoruz. 

Son günlerde yabancı satışlarındaki artışı piyasa için zayıflık işareti olarak görüyoruz. Beklentilerden güçlü kar açıklayan Alarko, Migros ve

Tüpraş hisselerinin endekse göre daha güçlü performans göstermesini bekliyoruz. Tahminlerin gerisinde kalan Tüpraş’ta kar satışları

öngörüyoruz.
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BIST-100 Hacim Yabanci%  EM Türkiye Gösterge Eurobond-2043 US$/TRY EUR/TRY TRLIBOR 3M

Kapanış 111,895 8,688 65.28 1135 408 13.52 6.12 3.8885 4.5095 13 bps 2017 9.85%

1 Gün Δ -0.3% 1.7% -0.4 bps 0.0% 0% 0.0 bps 3.1 bps 0.7% 0.9% 2.2 bps 2018 8.58%

1AylıkΔ 7.4% 67.7% 0.4 bps 3% 1% 1.5 bps 41 bps 7.7% 0.9% 40.0 bps 2019 7.67%

En İyi 5 (%) ICBCT 13% GLYHO 10% IHLAS 6% AFYON 6% FROTO 4%

En Kötü 5 (%) ULKER -5% GOZDE -3% TRCAS -3% IZMDC -3% TCELL -3%

 Hacmi En Yüksek 5 (TRY mn) THYAO 1687 ASELS 822 KRDMD 420 GARAN 389 KARSN 299

Piyasa Tahminleri

Is Yat.Tah. F/K

BIST-100 En İyi / En Kötü & İşlem Hacmi En Yüksek 5 Şirket
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BIST Rakamları(TRY) MSCI Rakamları Tahvil Piyasasi Para Piyasası

Lütfen raporumuzun sonunda yer alan bilgilendirme notuna bakınız. 1
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Sirket Haberleri

Koç Holding

Kapanış (TL) : 17.44 -  Hedef Fiyat (TL) : 18.2 - Piyasa Deg.(TL) : 44226 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 17.24 ↓
KCHOL TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 4.36 Analist: mkucukmeral@isyatirim.com.tr 

KCHOL 3Ç17 Finansal Sonuçları

Koç Holding 3Ç17 finansallarında 1.29 milyar TL net kar açıkladı. Yıllık bazda %32 artış gösteren net kar piyasa beklentisinin hafif altında

gerçekleşti (İş Yatırım: 1.3milyar TL, piyasa:1.33milyar TL). Otomotiv ve banka segmentlerinin beklentimizden yüksek gelen karları

(sonuçlarını daha önce açıkladıkları için sürpriz değil), dün seans kapandıktan sonra karını açıklayan Tüpraş’ın beklentilerin altında kalan

kar katkısını dengelediği için sonuçlar beklentimize paralel gerçekleşti. Koç Holding’in cari net varlık değerinin %27’sini oluşturan Türpraş’ın

net kar katkısının piyasa beklentisinin %24 altında gerçekleşmesi nedeniyle bugün he KCHOL hem de TUPRS hisselerinde olumsuz tepki

görebileceğimizi düşünüyoruz.   

Alarko Holding                

Kapanış (TL) : 7.4 -  Hedef Fiyat (TL) : 7.2 - Piyasa Deg.(TL) : 1654 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 3.35 ↑
ALARK TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: -2.7 Analist: mkucukmeral@isyatirim.com.tr 

ALARK 3Ç17 Finansal Sonuçları: 

Alarko Holding 3Ç17’de 86mn TL net kar açıkladı. Yıllık bazda %63 artış gösteren net kar bizim 30mn TL olan beklentimizin bir hayli

üzerinde gerçekleşti. Hem gayrimenkul ve turizm segmentlerinin beklentimizden yüksek olan operasyonel karları hem de öz sermaye

yöntemi ile konsolide olan elektrik dağıtım iştiraki Meram’ın güçlü kar katkısı beklentimizden pozitif yönlü sapmanın temel nedeni olarak öne

çıkıyor. Taahhüt ve enerji üretim segmentinin operasyonel sonuçları beklentimize paralel gerçekleşti. Şirket’in gelirleri yıllık bazda %3 artış

göstererek 205mn TL’ye, FAVÖK’ü ise geçen seneki zayıf 1mn TL’den 35mn TL’ye yükseldi. Hem gelirler hem operasyonel kar bizim

sırasıyla 156mn TL ve 29mn TL olan beklentimin üzerinde gerçekleşmiş oldu. Öz sermaye yöntemi ile konsolide olan iştiraklerin net kar

katkısı ise bizim beklentimiz 18mn TL’ye karşın 68mn TL gerçekleşti. Güçlü sonuçlar sonrası ALARK hissesi hedef değerimizde yukarı

yönlü revizyona gideceğiz. Al tavsiyemizi yineliyoruz.

Tüpraş                        

Kapanış (TL) : 140 -  Hedef Fiyat (TL) : 132.42 - Piyasa Deg.(TL) : 35059 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 40.01 ↓
TUPRS TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: -5.42 Analist: akumbaraci@isyatirim.com.tr 

TUPRS 3Ç17 Finansal Sonuçları:

Tüpraş 3Ç17 finansallarında bizim beklentimiz olan 1.7 milyar TL ve piyasa beklentisi olan 1.3 milyar TL’nin oldukça altında 992 milyon TL

net kar açıkladı. Geçen senenin aynı döneminde ise 581 milyon TL idi. Şirket 3Ç17’de geçen senenin aynı döneminde açıkladığı 5.68

dolar/varil net rafineri marjına karşılık 8.95 dolar/varil net rafineri marjı açıkladı.3Ç17’de Akdeniz Komplex rafineri marjı ise 6.45 dolar/varil

seviyesinde gerçekleşti. Tüpraş 3Ç16’de 0.04 dolar/varil stok karı kaydederken 3Ç17’de 0.65 dolar/varil stok karı kaydetti.  Şirketin 3Ç17’de

faaliyet karı geçen senenin neredeyse iki katına ulaştı

 

Şirket 2017 yılı için daha önce açıkladığı 7.5-8 dolar/varil net rafineri marjını korumaya devam ediyor. Açıklanan rakamlar beklentilerin

altında kalmasından dolayı bugün hisse performansının zayıf olmasını bekliyoruz.

Aygaz                         

Kapanış (TL) : 16.55 -  Hedef Fiyat (TL) : 17.86 - Piyasa Deg.(TL) : 4965 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.54 ↓
AYGAZ TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 7.9 Analist: akumbaraci@isyatirim.com.tr 

AYGAZ Finansal Sonuçları:

     Aygaz 3Ç17 finansallarında bizim ve piyasa beklentisi olan 213 milyon TL ve 180 milyon TL’nin altında 166 milyon TL net kar açıkladı. 

LPG fiyatlarının yükselmesinden dolayı 3Ç17’de satışlar yıllık bazda %20 artarak 2.2 milyar TL’ye ulaştı. Şirketin yılın üçüncü çeyreğinde 

FAVÖK rakamı ise 120 milyon TL (İŞY: 68 milyon TL, piyasa: 85 milyon TL) olarak gerçekleşti. 2016 yılının üçüncü çeyreğindeki FAVÖK 

ise 106 milyon TL idi. 3Ç17’de öz kaynak metoduna göre konsolide ettiği Enerji Yatırımların’dan gelir ise  100 milyon TL idi. Hisse için AL 

tavsiyemizi koruyoruz. Piyasanın sonuçlara olumsuz  tepki vermesini bekliyoruz.

Alkim                         

Kapanış (TL) : 26.24 -  Hedef Fiyat (TL) : 33.8 - Piyasa Deg.(TL) : 649 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.21 ↑
ALKIM TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 28.81 Analist: kdemirak@isyatirim.com.tr 

ALKİM 3Ç17 Sonuçlar:  Güçlü kimyevi ürünler segmenti

Alkim Kimya beklentilerimizin bir miktar üzerinde 3Ç17’de 11,5mn TL net kar açıkladı. Özellikle Kimyevi ürünler tarafının güçlü sonuçları net 

kar büyümesini olumlu etkiledi.  Şirketin konsolide cirosu %40 artış ile beklentilere paralel 102mn TL olarak gerçekleşirken, kimyevi ürünler 

segmentinin cirosu, zayıf TL ve Çayırhan kapasite artışına bağlı %46 büyüme kaydetti. Konsolide FAVÖK yıllık %36 büyüme ile 20mn TL 

olarak gerçekleşirken, kimyevi ürünler segmentinde FAVÖK büyümesi %54 olarak gerçekleşti. Hissenin sonuçlara, güçlü kimveyi ürünleri 

tarafı nedeni ile sınırlıda olsa olumlu tepki vermesini bekliyoruz.

Türk Hava Yolları

Kapanış (TL) : 10.55 -  Hedef Fiyat (TL) : 10.18 - Piyasa Deg.(TL) : 14559 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 254.99 ↑
THYAO TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: -3.48 Analist: esirinel@isyatirim.com.tr 

Beklentilerin üzerinde başarılı 3Ç17 sonuçları

Lütfen raporumuzun sonunda yer alan bilgilendirme notuna bakınız. 2
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Sirket Haberleri

THYAO 3Ç17’de bizim beklentimiz olan 590 milyon doların ve piyasa beklentisi olan 535 milyon doların üzerinde 3Ç17’de yıllık bazda üç 

katından fazla artış ile yolcu sayındaki büyüme ve yolcu başına artan gelirler neticesinde 697 milyon dolar net kar açıkladı. Şirket 3Ç16’deki 

net karı 184 milyon dolar idi. Şirketin satış gelirleri ise 3Ç17’de yine beklentilerin üzerinde (İş Yatırım: 3.5 milyar dolar; Piyasa: US$3.4 

milyar dolar) yıllık bazda %23 artışla 3.6 milyar dolara yükseldi. FAVÖK rakamı 3Ç17’de beklentileri aşarak (İş Yatırım: 1,175 milyon dolar; 

Piyasa: US$1,046 milyon dolar) yıllık bazda iki katından fazla artış göstererek 1,285 milyon dolara ulaştı. Bununla birlikte FAVKÖK rakamı 

ise 3Ç17’de yıllık bazda %88 artış göstererek 1,467 milyon dolara yükseldi. FAVKÖK marjı ise 3Ç16’deki %26.6’dan 3Ç17’de %40.7’e 

yükseldi.

Yorum: THYAO’nın beklentilerin çok üzerinde gerçekleşen 3Ç17 sonuçlarına piyasanın olumlu tepki vermesini bekliyoruz.

Şişe Cam                      

Kapanış (TL) : 4.75 -  Hedef Fiyat (TL) : 5.5 - Piyasa Deg.(TL) : 10688 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 5.6 ↔
SISE TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 15.85 Analist: kdemirak@isyatirim.com.tr 

SISE 3Ç17 Sonuçlar: Net kar beklentilerin bir miktar üzerinde

Hem bizim beklentimiz 255 mn TL hem piyasanın 256mn TL beklentisinin üzerinde olarak, Şişe 3Ç17’de 277 mn TL (+%71 y-y) net kar 

açıkladı. Cam ev eşyası dışında tüm faaliyet alanlarında artan FAVÖK neticesinde net kar büyümesi kaydedildi. Özellikle düzcam tarafında 

(TRKCM TI) beklenenden daha iyi gelen net kar rakamlarımızda görülen sapmanın nedeni oldu. Konsolide satış gelirleri 3Ç17 de %30 

büyüdü. Özellikle düzcam segmentinde gerçekleşen %44 büyümeyi satış gelirlerindeki artışın temel faktörleri olarak gösterebiliriz. Satış 

gelirlerinin %39’u düz cam, %16’sı cam ev eşyası, %22 cam ambalaj, %20 kimyasallar ve %4 diğer operasyonlardan oluştu. FAVÖK 

beklentilere paralel olarak yıllık %56 artışla 601 mn TL gerçekleşti. Enerji verimlilik yatırımları, kapasite kullanım oranındaki artış ve 

satışlardaki güçlü büyüme FAVÖK marjı iyileşmesinin temel nedenleri oldu.

Sonuçları güçlü bulmak ile beraber, Çarşamba günü açıklanan ANACM, TRKCM ve SODA’nın sonuçlarını takiben, pozitif sonuçların 

fiyatlandığını düşünüyoruz.

Zorlu Enerji

Kapanış (TL) : 1.68 -  Hedef Fiyat (TL) : 1.78 - Piyasa Deg.(TL) : 3360 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 27.76 ↑
ZOREN TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 5.65 Analist: akumbaraci@isyatirim.com.tr 

ZOREN Finansal Sonuçları:

Zorlu Enerji 3Ç17’de geçen senenin aynı döneminde açıkladığı 67 milyon TL net zarara karşılık 27 milyon TL net kar açıkladı. Operasyon 

tarafındaki kuvvetli büyüme ve kambiyo giderlerinin azalması net karı olumlu etkiledi. Hatırlatmak gerekirse şirket Sami Soysdam HES 

projesinin linsansını iptal etmişti ve bununla ilgli bir sefere mahsus 46 milyon TL gider kaydetti. 3Ç17’de satışlar yıllık bazda %267 artarak 

1.14 milyar TL’ye ulaştı. Sarıtepe ve Demirciler rüzgar santralleri, , dolların değer kazanmasından dolayı YEKDEM gelirlerindeki artışı ve 

YEKDEM mekanizmasına beş enerji santralinin dahil edilmesini ve OEDAS ve OEPSAS’ı söyleyebiliriz. Şirketin FAVÖK rakamı yıllık bazda 

%127 artarak 280 milyon TL’ye ulaştı. Diğer taraftan FAVÖK marjı %25 olarak gerçekleşti. FAVÖK marjındaki düşüş, esas olarak daha 

düşük marjlı elektrik ticaretinin payının artmasından ve OEPSAS’ın konsolide edilmesinden kaynaklandı. Sonuç olarak, değerlememizin 

üzerinden geçeceğiz. Bu arada piyasanın sonuçlara olmulu tepki vermesini bekliyoruz. 

Aksa Enerji

Kapanış (TL) : 3.75 -  Hedef Fiyat (TL) : 4.55 - Piyasa Deg.(TL) : 2299 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 2.25 ↑
AKSEN TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 21.22 Analist: akumbaraci@isyatirim.com.tr 

AKSEN Finansal Sonuçları:

Aksa Enerji 3Ç17 finansallarında geçen senenin aynı döneminde açıkladığı 75 milyon TL net zarar karşıık 164 milyon TL net kar açıkladı. 

Açıklanan rakam bizim beklentimiz olan 19 milyon TL ve piyasa beklentisi olan 57 milyon TL’nin üstünde gerçekleşti. Bizim tahminimizin 

sapmasının asıl nedeni olarak bir sefere mahsus kaydettiği 135 milyon TL’lik geliri söyleyebiliriz.

Şirketin satışları 3Ç17’de yıllık bazda %5 artarak 952 milyon TL olarak gerçekleşti. Aynı dönemde FAVÖK ise yıllık bazda %50 artarak 181 

milyon TL’ye ulaştı. Şirket sonuçlar ile ilgili Pazartesi günü analist toplantısı yapacak. Toplantı sonrası degerlememizin üzerinden 

geçeceğiz. Piyasanın sonuçlara olumlu tepki vermesini bekliyoruz. 

Migros                        

Kapanış (TL) : 26 -  Hedef Fiyat (TL) : 33.03 - Piyasa Deg.(TL) : 4629 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 2.26 ↑
MGROS TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 27.04 Analist: mkucukmeral@isyatirim.com.tr 

Migros 3Ç17 Finansal Sonuçları: Güçlü operasyonel sonuçlar sonrası öngörülerde yukarı yönlü revizyon

Migros 3Ç17’de 70mn TL zarar açıkladı. Bizim beklentimiz 80mn TL zarar ve piyasa beklentisi 95mn TL’ye göre görece daha iyi gerçekleşti. 

Şirket’in gelirleri hem Kipa’nın katkısı hem de varolan mağazalardaki güçlü büyüme ile yıllık bazda %39 artış göstererek 4.3milyar TL’ye 

yükseldi ve beklentilere paralel gerçekleşti. Gelirler beklentilere paralel olmasına rağmen beklentilerin üzerinde gelen FAVÖK marjları 

nedeni ile FAVÖK %38 artış göstererek 289mn TL’ye ulaştı ve beklentilerin oldukça üzerinde gerçekleşti.  Bizim beklentimiz 233mn TL, 

piyasa beklentiis 226mn tL seviyesindeydi. FAVÖK marjı bizim 5.5 ve piyasanın 5.3 olan beklentisine karşın 6.8% gibi odlukça yüksek 

gerçekleşti. Güçlü sonuçlar sonrası Şirket 2017 büyüme ve FAVÖK marjı beklentilerini yukarı yönlü revize etti. Güçlü sonuçlar sonrası 

hedef değerimizi 33TL/hisseden 35TL/hisseye revize ediyoruz ve AL tavsiyemizi yineliyoruz.

Lütfen raporumuzun sonunda yer alan bilgilendirme notuna bakınız. 3
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Sirket Haberleri

Kelebek Mobilya               

Kapanış (TL) : 4.34 -  Hedef Fiyat (TL) : n.a - Piyasa Deg.(TL) : 907 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 4.55 ↑
DGKLB TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a Analist:    

DGKLB 3Ç17: Güçlü operasyonel sonuçlar  

Doğtaş Kelebek 3Ç17’de 16mn TL net kar açıkladı. (3Ç16 net zarar: 1mn TL). Şirketin cirosu yıllık bazda %77 artarak 208mn TL olurken, 

büyüme yeni mağaza açılışları ve mevcut mağazalarda güçlü birebir büyümeyi destekleyen faktörler olarak öne çıktı. FAVÖK ise geçen 

seneye kıyasla %184 artarak 47 milyon TL olarak gerçekleşirken, FAVÖK marjı ölçek ekonomisi etkisi ve güçlü büyümenin operasyonel 

giderler üzerindeki kaldıraç etkisi ile 8,5 puan artarak %22,4 olarak gerçekleşti. Çok güçlü opersyonel sonuçların net kara yansıması ise 

EUR borç nedeni ile yazılan kur zararları nedeni ile bir miktar gölgelendi.

Ünye Çimento                  

Kapanış (TL) : 4.44 -  Hedef Fiyat (TL) : 4.13 - Piyasa Deg.(TL) : 549 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.06 ↑
UNYEC TI Equity- Öneri :SAT Get.Pot.%: -6.87 Analist: eakalan@isyatirim.com.tr 

Faaliyet dışı gelilerdeki artış 3Ç17 net kar rakamı arttırdı

Unye Çimento 3Ç17’de faaliyet dışı gelirlerindeki artış sayesinde yıllık bazda %33 artışla 20 milyon TL net kar açıkladı. 3Ç17’de satış 

gelileri yıllık bazda %4 artışla 66 milyon TL’ye, FAVÖK rakamı ise yıllık bazda %4 düşüşle 19.6 milyon TL’ye geriledi.

ENKAI 3Ç17 Sonuçları: Güçlü operasyonel sonuçlara rağmen net kar beklentilere paralel 

ENKA 3Ç17’de 626mn TL net kar açıkladı. Yıllık bazda %84 artış gösteren net kar piyasa bekletine paralel gerçekleşti (İş yatırım:660mn 

TL, piyasa: 636mn TL). Operasyonel sonuçlar bekletimizden yüksek olmasına rağmen yatırım gelirlerinin beklentilerin altında kalması net 

karın bekletnimizn bir miktar altında kalmasına neden oldu. Şİrketİ’n gelirleri yıllık bazda %16 artış göstererek beklentilerin üzerinde 3milyar 

TL olarak gerçekleşirken FAVÖK yıllık bazda %27 artış göstererek 688mn TL’ye ulaştı  piyasa beklentisinin %27 üzerinde gerçekleşti. 

Sonuçların hisse fiyatında hafif olumlu etki yaratabileceğini düşünüyoruz.

Enka 9A17 finansallarından ilave 184 mn TL temettü avansı dağıtma kararı aldı. Temettü verimi 0.69%’a denk geliyor. Temettü dağıtımına 

13 Aralıkta başlanılacak.

Lütfen raporumuzun sonunda yer alan bilgilendirme notuna bakınız. 4
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Ajanda & Piyasa Verileri Linkleri

Linkler çalışmadığı takdirde html adreslerini internet sunucunuza kopyalayıp enter’a basiniz. 

Analiz Özet

https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/Sayfalar/default.aspx

Takip Listesi Özet

https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/Sayfalar/takip-listesi.aspx#page-1

Temettü Tahminleri

https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/Sayfalar/takip-listesi.aspx#page-5

Gelişmiş Hisse Arama  Yeni !

https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/Sayfalar/gelismis-hisse-arama.aspx

Öneri Listeleri

https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/Sayfalar/is-yatirimin-onerileri.aspx

09/11/2017

Yurtiçi Ajanda
THYAO 3Ç17 Mali Tablo Açıklaması (İş Yatırım Net Kar: 

TL2,079mn; Piyasa:TL1,939mn)

PGSUS 3Ç17 Mali Tablo Açıklaması (İş Yatırım Net Kar 

Tahmini: TL536mn; Piyasa: TL507mn)

DOAS 3Ç17 Mali Tablo Açıklaması (İş Yatırım Net Kar 

Tahmini: TL30mn; Piyasa: TL29mn)

Yurtdışı Ajanda Tahm. Önc.

JPN:Japon Yabancı Tahvil Alımları   Saat:02:50 -- --

JPN:Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları   Saat:02:50 -- --

JPN:Yabancıların Japon Tahvil Alımları   Saat:02:50 -- --

JPN:BoP Cari Hesap Dengesi   Saat:02:50 --

¥2380,4

b

JPN:Ticaret Dengesi (Ödemeler Dengesi bazında)   

Saat:02:50 -- ¥318,7b

İNG:RICS Konut Fiyatları Dengesi % Saat:03:01 -- 0.06

ÇİN:TÜFE (Yıllık)   Saat:04:30 -- 1,6%

ÇİN:Üretici Fiyatları Endeksi (Yıllık)   Saat:04:30 -- 6,9%

ALM:Ticaret Dengesi    Saat:10:00 -- 20,0b

İNG:Sanayi Üretimi    (Aylık)   Saat:12:30 -- 0,2%

İNG:Sanayi Üretimi    (YoY)   Saat:12:30 -- 1,6%

İNG:İmalat üretimi (Aylık)   Saat:12:30 -- 0,4%

İNG:İmalat Üretimi (Yıllık)   Saat:12:30 -- 2,8%

İNG:İnşaat Sektörü Üretimi SA MoM   Saat:12:30 -- 0,6%

İNG:İnşaat Sektörü Üretimi (Dönemsellikten arındırılmış) 

(Yıllık)   Saat:12:30 -- 3,5%

İNG:Görünen Ticaret Dengesi GBP/Mn   Saat:12:30 -- -£14245

İNG:Ticaret Dengesi Non EU GBP/Mn   Saat:12:30 -- -£5835

İNG:Ticaret Dengesi    Saat:12:30 -- -£5626

İNG:NIESR GDP Tahmini   Saat:16:00 -- 0,4%

ABD:Haftalık İşsizlik Başvuruları    Saat:16:30 -- --

ABD:Devam Eden Başvurular    Saat:16:30 -- --

ABD:Bloomberg Tüketici Konfor Endeksi   Saat:17:45 -- --

ABD:Toptan Satış Stokları (Aylyk)   Saat:18:00 -- 0,3%

x

Öneri bilgilendirmesi: İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin (İş Yatırım) BIST’te halka açık şirketler için AL, TUT ve SAT yönündeki

önerileri BIST-100 endeksinin (endeks) beklenen getirisine göre değerlendirilmektedir. Tüm bu öneriler İş Yatırım Araştırma Bölümü

analistleri tarafından şirketlerin ileride elde edeceği tahmin edilen karları, nakit akımları ve bilançolarına göre bağımsız olarak

değerlendirilir. Ek olarak, analistler koşulların elverişsiz olduğu veya doğru değerlendirme yapmanın mümkün olmadığı durumlarda bazı

hisse senetleri için geçici olarak GÖZDEN GEÇİRİLİYOR önerisi verebilirler. Münferit her şirket için yatırım önerisi sırasıyla belirtilen şu

kriterlere göre değerlendirilir i-) şirketin beklenen toplam getiri potansiyeli endeksin beklenen getiri potansiyelinin %5 üzerinde ise AL

önerisi verilir; ii-) şirketin beklenen toplam getiri potansiyeli endeksin beklenen getiri potansiyelinin %5 altında ise SAT önerisi verilir; iii-)

şirketin beklenen toplam getiri potansiyeli ile endeksin beklenen getiri potansiyeli arasındaki fark negatif %5 ve pozitif %5 sınırları içinde

kalıyorsa TUT önerisi verilir.

Portföy getirisi bilgilendirmesi: En Çok Önerilenler (En Az Önerilenler) listesi Araştırma Müdürlüğünün takip ettiği hisseler arasından

temel analize ve piyasa dinamiklerine göre daha cazip (pahalı) olanlar arasından seçilerek oluşturulur. Seçilen şirketler kısa vadeli artış

(azalış) potansiyeline, piyasa değerinin ve işlem hacminin büyüklüğüne göre ağırlıklandırılarak bir portföy oluşturulur. Oluşturulan

portföyde yapılacak değişiklikler yatırımcılara duyurulduktan sonraki ilk seansın ortalama fiyatları baz alınarak yapılır. Duyurular,

seansın kapalı olduğu saatlerde yapılmaktadır. En Çok Önerilenler (En Az Önerilenler) listesinin endekse göre (BIST 100) ve mutlak

anlamda performansı ölçülürken alım satım işlemleri dolayısıyla oluşan maliyetler dikkate alınmamaktadır. Endeke göre getiri

hesabında  23/09/2013 tarihinden itibaren ilgili seansın ağırlıklı ortalama  endeks değerleri esas alınmaktadır. 
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https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/Sayfalar/default.aspx
https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/Sayfalar/gelismis-hisse-arama.aspx


Burada yer alan bilgiler İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve

tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat

kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer

alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım

önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu

nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler,

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile

ortaya çıkabilecek hatalardan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.

6


