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Piyasalarda Bugün
Piyasalar                                                                                                                                      29/04/2019
Veri akışı yoğun bir hafta…

Güçlü büyüme verisi sonrası yeni zirveler gören ABD borsalarına karşın dünya ekonomisinden ve gelişmekte olan piyasalardan rahatsız edici 

sinyaller geliyor. Geçen hafta açıklanan dünya ticaret verileri Mayıs 2019 yılından beri görülen en sert yavaşlamaya işaret ediyor. Emin liman

olarak görülen yen ve dolar yükselirken, kırılgan beşli üyesi Arjantin pesosu ve Türk lirasında sert satışlar görüyoruz.

ABD ve Asya borsalarındaki yükselişe paralel Borsa İstanbul’da hafif pozitif bir açılış bekliyoruz. Ancak Türk lirasında devam eden kayıplar

Borsa İstanbul’daki yükselişin kalıcılığını şüpheli bakiye yapıyor. Yüksek Seçim Kurulu’nun İstanbul Seçimlerine yönelik kararı, Merkez

Bankası’nın enflasyon raporu (Salı), PMI (Perşembe) ve enflasyon (Cuma) verileri haftanın önemli gelişmeleri olarak öne çıkıyor.

Beklentilerden güçlü Akbank karı geçen haftalarda endeksin gerisinde kalan banka hisselerinde pozitif bir seyri tetikleyebilir. Karı beklenildiği

kadar kötü gelmeyen ve fiyatı aşırı düşen Trakya Cam hisselerinde tepki alışı görebiliriz. İkinci çeyreğe yönelik kötü bir kar görünümü paylaşan 

ve sene başından beri endeksi yenen Erdemir için satıcılı bir seyir bekliyoruz.
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Haberler & Makro Ekonomi
TCMB Haftalık Menkul Kıymet, Resmi Rezerv ve Yurtiçi Yerleşik Döviz Mevduat İstatistikleri (12-19 Nisan)

12-19 Nisan haftasında hane halkının döviz mevduatı (altın hariç ve Euro/Dolar paritesindeki değişimden arındırılmış) önceki haftaya kıyasla

0,2 milyar dolar azalırken şirketlerin döviz mevduatı 0,4 milyar dolar arttı. Böylece halkı döviz mevduatları 103,7 milyar dolara ulaşırken,

şirketlerin döviz mevduatı 76,5 milyar dolara geldi. 

 

Aynı haftada hisse senedi piyasasına 64 milyon dolarlık yabancı girişi olurken tahvil (repo hariç) piyasasından 160 milyon dolarlık yabancı

çıkışı oldu. Yılbaşından bu yana bakıldığında hisse senedindeki giriş 0,9 miyar dolara yükselirken tahvil cephesinden çıkış 1,9 milyar dolara

ulaştı. 

 

Son olarak 19 Nisan itibariyle Merkez Bankası brüt rezervi haftalık bazda 1,4 milyar dolar azalırken (75,6 milyar dolar) altın rezervleri 0,5

milyar dolar azaldı (20,4 milyar dolar). Geçen yılın sonunda altın dâhil toplam rezervler 91,9 milyar dolar seviyesindeydi (altın: 20,0 milyar

dolar, brüt: 72,0 milyar dolar). Aynı dönemde IMF tanımlı net uluslararası rezervler haftalık bazda 1,5 milyar dolar azalarak 26,9 milyar dolara

geldi.

 

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı 'gayrimenkul fonu' için ilk adım atıldı. Ziraat Portföy geçtiğimiz hafta KONUTDER

üyeleriyle ilk fonu kurdu. Fona hangi bankaların katılacağı 3 Mayıs'a kadar netleşecek. Portföyünde, markalı konut ve ticari gayrimenkullerin

yer alacağı ilk fonun büyüklüğü 5 milyar TL olacak. Bu fonu, farklı büyüklükteki diğer gayrimenkul fonlarının izlemesi öngörülüyor. Bankalar

birleşerek ya da tek tek inşaat şirketleriyle farklı büyüklüklerde başka fonlar da kurabilecek. Ortaklık yapısının yüzde 80 finansal kurumlar,

yüzde 20 inşaat şirketleri şeklinde olması öngörülüyor. Fonda kira getirisi olan, sıfır, iskanlı, tüm yasal izinleri alınmış, markalı konut ve ticari

gayrimenkuller olacak. Fona girecek gayrimenkullerin kira getirisi nedeniyle üçte birinin ticari ünitelerden oluşan bir sepet olması planlanıyor.

İkinci el konutlar fon kapsamına girmeyecek. Likidite ve finansman sıkıkntısı içinde olan konut sektörü için potansiyel olumlu.

The first step was taken for the 'real estate fund' which was announced by the Treasury and Finance Minister Berat Albayrak earlier. Ziraat

Asset Management launched its first fund with KONUTDER (real-estate association) members last week. Which banks will participate in the

fund will be clear until May 3. The size of the fund is expected to be TL5bn with a portfolio of fist hand branded residential and commercial

units. One third of the real estate is planned to be a basket of commercial units. Potentially positive for the real-estate sector which have been

suffering from liquidity problems.

BIST-100 Hacim Yabanci%  EM Türkiye Gösterge Eurobond-2043 US$/TRY EUR/TRY Sepet

Kapanış 94,783 5,388 63.82 1078 220 22.70 7.28 5.9340 6.61 6.28835 2019 6.66%

1 Gün Δ 0.3% -18.2% 0.1 bps 0.1% 0% 0 bps -1.7 bps 0.5% 0.5% -0.2% 2020 5.33%

1AylıkΔ 3.2% -55.3% -1.3 bps 3% -6% 226 bps -4 bps 11% 0.5% -0.1% 2021 4.35%

En İyi 5 (%) IHLAS 6% SOKM 4% OTKAR 3% BJKAS 3% IHLGM 3%

En Kötü 5 (%) POLHO -12% VESTL -8% VERUS -5% GENTS -3% IEYHO -3%

 Hacmi En Yüksek 5 (TRY mn) GARAN 863 THYAO 555 HALKB 327 VESTL 304 AKBNK 226

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

Ereğli Demir Çelik            

Kapanış (TL) : 8.71 -  Hedef Fiyat (TL) : 11.18 - Piyasa Deg.(TL) : 30485 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 37.6 ↓
EREGL TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 28.36 Analist: akumbaraci@isyatirim.com.tr 

 1Ç17'den beri en düşük FAVÖK/ton

Ereğli Demir Çelik 1Ç19 finansallarında geçen senenin aynı döneminde açıkladığı 1063 milyon TL net kara karşılık 997 milyon TL net kar

açıkladı. Açıklanan rakam bizim beklentimiz olan 834 milyon TL’den daha iyi olmasına rağmen piyasa beklentisi olan 957 milyon TL’ye

paralel idi. Tahminimizin sapmasının ana nedeni olarak beklentimizden daha iyi gerçekleşen satışları söyleyebiliriz. 1Ç19’da satışlar yıllık

bazda %32 artarak 7.1 milyar TL’ye ulaştı. Grubun toplam yassı çelik satış hacmi yıllık bazda %3 oranında azalarak 1.88 milyon ton’a

gerilerken uzun çelik satış hacmi yıllık bazda %35 oranında arttı ve 336 bin ton’a ulaştı. Şirketin toplam ihracat hacmi yılın ilk çeyreğinde

yıllık bazda %94.8 arttı ve ihracat satış toplam satışların içinde %25.5 paya ulaştı. Bunun yıl içinde de devam etmesi bekleniyor. 1Ç19’daki

FAVÖK/ton 139 dolar/ton olarak gerçekleşti. Bu da 2017 yılının ilk çeyreğinden beri en düşük seviye. Şirket 1Ç19’da 1.7 miyar TL (İŞY:

TL1.42bn, Piyasa: TL1.55bn) FAVÖK ve %24.4 FAVÖK marjı açıkladı. Geçen senenin aynı döneminde FAVÖK ise 1.7 milyar TL ve FAVÖK

marjı %31.6 idi. Şirketin Mart sonu itibariyle 4.72 milyar TL net nakit pozisyonu bulunuyor. Bu tutarın içinde de dağıtacağı temettü de

bulunuyor. 1Ç19’daki toplam yatırım tutarı ise 43 milyon dolar idi. Cuma akşamı yapılan telekonferans sırasında şirket yönetimi 2Ç19

FAVÖK/ton seviyesinin ilk çeyrekten daha düşük olma ihtimalinden bahsetti, bundan dolayı piyasa tepkisinin negatif olmasını bekliyoruz. Yıl

sonu tahminlerimizde ilk çeyrekteki zayıflığı yansıtacak şekilde aşağı yönlü güncelleme yapacağız, fakat AL tavsiyemizi TUT olarak revize

ediyoruz.

Türk Traktör

Kapanış (TL) : 29.4 -  Hedef Fiyat (TL) : 42.04 - Piyasa Deg.(TL) : 1569 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 2.04 ↓
TTRAK TI Equity- Öneri :SAT Get.Pot.%: 42.98 Analist: esirinel@isyatirim.com.tr 

Zayıf 1Ç19 faaliyet marjları, şirket beklentilerinde aşağı yönlü revizyon

Türk Traktör 1Ç19’de piyasanın ve bizim 7 milyon TL net kar beklentisiyle uyumlu ancak yıllık bazda %87 düşüşle 8 milyon TL net kar

rakamı açıkladı. Zayıf yurtiçi satışlar nedeniyle gerileyen faaliyet kar marjları ile birlikte faiz giderlerindeki artışın neden olduğu finansman

giderlerindeki yükseliş net kar rakamının yıllık bazdaki düşüşün temel nedenlerini oluşturmaktadır. Şirketin 1Ç19 satış gelirleri beklentilerle

uyumlu (Is Yat.: TL821mn; Piyasa: TL809mn) %22 düşüşle  821 milyon TL olarak gerçekleşti. 1Ç19 FAVÖK rakamı ise beklentilerin altında

(Is Yat.: TL65mn; Piyasa: TL58mn) yıllık bazda %50 düşüşle 51 milyon TL olarak gerçekleşti.

Şirket beklentilerinde aşağı yünlü revizyon Türk Traktör 2019 yurtiçi traktör pazar beklentisini önceki 33 bin -38 bin adetten 24 bin -29 bin

adede revize etti. Şirketin yurtiçi satış hacim hedefi ise önceki 15.5 bin -18 bin’den 11.5-14 bin adete düşerken, ihracat hacmindeki 14.5-15

bin adet beklentisinde değişikliğe gitmedi. Bütçelenen yatırım harcaması tutarı ise önceki 200 – 250 milyon TL’den 175 – 225 milyon TL’ye

düşürüldü.

Yorum: Türk Traktör beklentilerin altında gerçekleşen operasyonel kar marjlarına ve aşağı yönlü revize edilen beklentilerine piyasanın

olumsuz tepki vereceğini düşünüyoruz. Tahminlerimizin üzerinden geçeceğiz. Ancak cesaret kırıcı yurtiçi traktör pazarı ve şirket faaliyet

marjları nedeniyle hisse için tavsiyemizi TUT’dan SAT’a çekiyoruz.

 

Trakya Cam

Kapanış (TL) : 3.13 -  Hedef Fiyat (TL) : 4.8 - Piyasa Deg.(TL) : 3913 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 4.27 ↑
TRKCM TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 53.5 Analist: kdemirak@isyatirim.com.tr 

TRKCM 1Ç19: Beklentilerin üzerinde karlılık 

Bizim beklentimiz olan 134mn TL ve piyasa beklentisi olan 135mn TL’nin üzerinde olarak, Trakya Cam 1Ç19’da 149mn TL net kar açıkladı.

Net kar tarafında görülen sapmanın en önemli nedeni beklentilerimizin üzerinde gerçekleşen operasyonel performans oldu.

Satış gelirleri 1Ç19’da yıllık bazda %26 artışla beklentilere paralel 1534mn TL gerçekleşti. (Is Yatırım: 1.489mn TL, Piyasa: 1.489mn TL). 

Hindistan operasyonlarının konsolidasyon etkisi hariç bakıldığında ise satış büyümesi yıllık bazda %18 olarak gerçekleşti. Görece zayıf

kalan satış büyümesinin temel sebepleri Türkiye düz cam satışlarında görülen %25 daralma ve Rusya operasyonlarında değişen üretim

planlaması nedeni ile Ruble bazında %25 gerileyen satışlar oldu. Yurtiçinde düz cam fiyatlarına yapılan artış (yıllık yaklaşık %42) ve artan

ihracat ise Türkiye operasyonlarının büyümesini destekledi. Avrupa’da operasyonları ise EUR bazında %1, TL bazıda ise %31 büyüdü.

4Ç18 FAVÖK ise, beklentilerin üzerinde,  %9 artış ile 288mn TL olarak gerçekleşti. (Is Yatırım: 243mn TL, Piyasa: 239mn TL).

Şirketin FAVÖK marjı, karlı Türkiye düz cam işinin azalan katkısı, Rusya operasyonlarında ciddi gerileyen karlılık nedenleriyle, yıllık bazda

2,7 puan gerileyerek %18,7 olarak gerçekleşti. Sonuçlara piyasa tepkisinin operasyonlardan güçlü nakit yaratımı ve beklentilerin üzerinde

gerçekleşen karlılık nedeni ile hafif olumlu olmasını bekliyoruz.  

Anadolu Cam                   

Kapanış (TL) : 3.09 -  Hedef Fiyat (TL) : 4.02 - Piyasa Deg.(TL) : 2318 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.08 ↔
ANACM TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 30.07 Analist: kdemirak@isyatirim.com.tr 

ANACM 4Ç18: Net kar beklentilerin hafif altında

Lütfen raporumuzun sonunda yer alan bilgilendirme notuna bakınız. 2
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Beklentilerin hafif altında, Anadolu Cam 1Ç19’da, yıllık bazda %60 artış ile 102mn TL net kar açıkladı. (İŞY: 122mn TL, Piyasa: 112mn TL). 

Beklentilerimizin altında gerçekleşen net karın en önemli nedeni artan borçluluğa bağlı beklentilerimizin hafif üzerinde gerçekleşen 

finansman giderleri oldu. Anadolu Cam’ın satış gelirleri bu dönemde beklentilere paralel %42 büyüme kaydederek 775mn TL’ye ulaştı. (İŞY: 

752mn TL, Piyasa: 757mn TL). Güçlü ciro büyümesinin temel sebepleri i) Rusya operasyonlarında görülen %9’luk hacim artışı, %26’lık fiyat 

artış etkileri,  Türkiye’den artan ihracat (hacim bazında %84 yıllık artış), ve Rus Rublesinin TL karşında yıllık bazda ortalama %24 değer 

kazancı oldu. Türkiye’den artan ihracat önemli ölçüde telafi etse de, iç piyasa satışları zayıf talep koşulları neden ile yıllık %20 daraldı. 

Şirketin yurtdışı opreasyonlarının güçlü katkısı ile karlılığını korumayı başardı ve 1Ç19 FAVÖK beklentilerin hafif üzerinde %43 artış ile 

195mn TL gerçekleşti. (İŞY: 181mn TL, Piyasa: 179mn TL). Sonuçlara piyasa tepkisinin nötr olmasını bekliyoruz.  

Enka İnşaat

Kapanış (TL) : 5.16 -  Hedef Fiyat (TL) : 5.74 - Piyasa Deg.(TL) : 25800 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.4 ↔
ENKAI TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 11.28 Analist: eakalan@isyatirim.com.tr 

Enka Insaat, Gürcistan'daki HES Projesi için Yap-İşlet Sözleşmesini imzaladı

Enka Insaat, şirketin %90'ına sahip olduğu Gürcistan'daki Namakhvani Cascade HES Projesi'nin geliştirilmesi, inşası, sahiplenilmesi ve 

işletilmesi kapsamında Gürcistan Hükümeti'yle 2 Yap-İşlet Sözleşmesi imzaladığını açıkladı. Namakhvani Cascade HES Projesi 

Gürcistan'ın Rioni Nehri üzerine kurulacak Namakhvani HES (333 MW) ve Tvishi HES (100 MW) olmak üzere iki ayrı hidroelektrik 

santralinden oluşacak. Toplam yatırım tutarının 750 milyon ABD Dolar olması öngörülmektedir. Santral üretime geçtikten sonra 15 yıl süreli 

Enerji Alım Anlaşması'yla yılın Eylül ve Nisan ayları arasındaki sekiz aylık diliminde devlet garantisi altında üretim yapılacaktır. Santrallerin 

2023 yılında devreye girmesi planlanmaktadır. Bir süredir piyasa tarafından bilinen ve beklenen bir proje olduğu için piyasa tepkisinin sınırlı 

olmasını bekliyoruz.

Soda Sanayii

Kapanış (TL) : 7.33 -  Hedef Fiyat (TL) : 9.1 - Piyasa Deg.(TL) : 7330 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 7.37 ↑
SODA TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 24.1 Analist: kdemirak@isyatirim.com.tr 

SODA 4Ç18: Maliyet baskıları daha görünür hale geldi   

Beklentilerin hafif üzerinde, Soda Sanayi 1Ç19’da, yıllık bazda %19 artış ile 285mn TL net kar açıkladı. (İŞY: 257mn TL, Piyasa: 259mn 

TL). Soda’nın beklentimizin altında kalan fiili vergi oranı (cam elyaf yatırım teşvikleri ile alakalı vergi gelirleri) net kar tarafında görülen 

sapmanın temel sebebi oldu.

1Ç19 satış gelirleri i) döviz sepetinin TL karşısında yıllık bazda %35 değer kazancına, ii) cam elyaf yatırımının 33mn TL’lik ciro katkısına ve 

ii) soda külü fiyatlarında dolar bazında görülen %4 artışa bağlı olarak yıllık bazda %35 artış ile 948mn TL gerçekleşti. (Is Yatırım: 925mn 

TL, Piyasa: 933mn TL). Kur etkisi ve soda külü fiyatlarında görülen artışa rağmen zayıf satış büyümesinin temel nedeni, üretim tesislerinde 

yapılan bazı ikame yatırımları nedeni ile kapasite kullanım oranlarının düşük kalması oldu. Buna bağlı olarak soda külü ve krom 

kimyasalları iş kollarında satış hacimleri sırası ile yıllık bazda %8 ve %17 daraldı.   

4Ç18 FAVÖK ise ciro büyümesinin oldukça altında %8 artış ile 200mn TL olarak gerçekleşti. (Is Yatırım: 194mn TL, Piyasa: 193mn TL). 

Şirketin FAVÖK marjı, i) artan doğalgaz maliyetleri (yıllık bazda ortalama %114), ii) cam elyaf yatırımının negatif brüt kar katkısı (yatırımın 

ilk etapta düşük kapasite kullanımı ile çalışması nedeniyle), iii) iki ana iş kolunda da düşen kapasite kullanım oranları ve iv) karlılığı daha 

yüksek olan krom kimyasalları iş kolunun azalan ciro katkısı nedenleri ile yıllık bazda 530 puan daralarak  %21,1 olarak geçekleşti. İleriye 

yönelik olarak, üretim aksamaları ve cam elyaf tarafından gelen olumsuz katkısının geçici olacağını düşünmek ile beraber artan doğalgaz 

maliyetleri ve krom kimyasallarının çok güçlü 2018 baz etkisinin karlılığı önümüzdeki çeyreklerde baskılamaya devam edeceğini 

düşünüyoruz.

Şişe Cam                      

Kapanış (TL) : 5.77 -  Hedef Fiyat (TL) : 6.85 - Piyasa Deg.(TL) : 12983 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 8.31 ↑
SISE TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 18.66 Analist: kdemirak@isyatirim.com.tr 

SISE 1Ç19 Sonuçlar: Beklentilerin üzerinde net kar   

Hem bizim beklentimiz 365mn TL hem piyasanın 380mn TL beklentisinin üzerinde olarak, Şişecam 4Ç18’de 448mn TL (+%14 YoY) net kar 

açıkladı. Özellikle Trakya Cam ve Soda Sanayii’de beklentilerimizin üzerinde gerçekleşen net kar, beklentilerimizde sapmaya neden oldu. 

Konsolide satış gelirleri 1Ç18’de Paketleme (ANACM) ve Kimyasallar (SODA) iş kollarının güçlü katkısı ile %27 büyüdü. 1Q19 FAVÖK 

beklentilerin üzerinde %23 artışla TL 830mn gerçekleşti. (İŞY:739mn TL, Piyasa: 748mn TL). Düzcam iş kolunda (Trakya Cam) FAVÖK 

katkısı, beklentilerimizde görülen sapmanın temel nedeni oldu. Cam Ev Eşyası bölümünün (Paşabahçe) satışları 4Ç18’de yıllık bazda %39 

artış gösterirken, artan maliyet baskıları nedeni ile FAVÖK’ü yıllık bazda  %25 büyüme kaydetti. Sonuçlara piyasa tepkesinin hafif olumlu 

olmasını bekliyoruz ancak Sisecam için 6.85 hedef fiyat ile TUT tavsiyemizi koruyoruz.

Lütfen raporumuzun sonunda yer alan bilgilendirme notuna bakınız. 3
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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

29/04/2019

Yurtiçi Ajanda
GARAN 1Ç19 mali tablo açıklaması (İŞY net kar tahmini: 

1545 mn TL, Piyasa beklentisi: 1568 mn TL)

FROTO 1Ç19 mali tablo açıklaması (İŞY net kar tahmini: 

575 mn TL, Piyasa beklentisi: 482 mn TL)

ARCLK 1Ç19 mali tablo açıklaması (İŞY net kar tahmini: 

200 mn TL, Piyasa beklentisi: 191 mn TL)

TOASO 1Ç19 mali tablo açıklaması (İŞY net kar tahmini: 

249 mn TL, Piyasa beklentisi: 277 mn TL)

Yurtdışı Ajanda Tahm. Önc.

AVR:M3 Para Tabanı (Yıllık) % Saat:11:00 -- 0.043

AVR:Ekonomik Güven    Saat:12:00 -- 105.5

AVR:İş İklimi Göstergesi   Saat:12:00 -- 0.53

AVR:Hizmet Güveni   Saat:12:00 -- 11.3

AVR:Tüketici Güveni   Saat:12:00 -- --

ABD:Kişisel Harcamalar   Saat:15:30 -- --

ABD:PCE Deflator (Aylık)   Saat:15:30 -- --

ABD:Çekirdek PCE (Yıllık)   Saat:15:30 -- --

ABD:Dallas FED Imalat Aktivitesi   Saat:17:30 -- 8.3

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, İŞ Yatırım Hisse senedi tavsiye metodolojisi: 

Artış Potansiyeli > %25 : AL , %10 < Artış Potansiyeli < %25 :TUT, Artış Potansiyeli < %10 : SAT , Her sınır değeri için analist +/- %5

kanaat kullanabilmektedir. 

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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

