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Piyasalarda Bugün
Piyasalar                                                                                                                                      16/10/2020
Tepki alışı bekleniyor…

Dünya borsaları iki günlük satış sonrasında toparlanmaya çalışıyor. Demokrat lider Pelosi’nin “Paket Ocak ayına kadar beklemeyecek”

açıklaması sonrası ABD hisseleri kayıplarının çoğunu geri aldı. Vaka sayısındaki artış nedeniyle yükselişe sınırlı katılan Avrupa borsaları

satışta başı çekiyor. Salgına karşı alınan önlemlere ve ABD işsizlik başvurularındaki yükselişe rağmen, enerji bankacılık gayrimenkul gibi

döngüsel hisselerin görece güçlü olması yatırımcıların halen “büyüme umudunu” koruduğunu gösteriyor.

Türkiye varlıkları küresel satış dalgasıyla birlikte gerilemeye devam ediyor. MSCI Türkiye %1,5 kayıpla gelişmekte olan hisse senetlerinden

sınırlı negatif ayrıştı. Yükselişe katılmayan banka hisseleri satış dalgasında sanayi hisselerinden daha çok değer kaybetmeye devam ediyor. 

Doğalgaz rezervinde artış beklentisiyle yükselen enerji hisseleri satış dalgasında en çok değer kaybedenler arasında. 

Son dönemde yaşanan spekülatif hareketler nedeniyle doğalgaz rezervi konusundaki görüşümüzü tekrarlamak ihtiyacı duyuyoruz. Doğalgaz

rezervindeki artışı orta vadede cari açığımızı azaltarak Türk lirasını destekleyecek önemli bir gelişme olarak görüyoruz. Enerji hisselerinin

değerlemelerinde ise doğalgaz bulunduğu için önemli bir katkı öngörmüyoruz. Ankara’nın süreci şeffaf bir şekilde yürütme çabalarına rağmen

enerji hisselerinde spekülatif bir oynaklık görüyoruz.

ABD ve Asya borsalarındaki toparlanmaya paralel Borsa İstanbul’da hafif pozitif bir açılış öngörüyoruz. Tepki alışının devam edip etmeyeceği

ABD vadelileri ve Avrupa borsalarının seyrine bağlı olarak belirlenecek. Endeks için destek ve direnç olarak 1.120 ve 1.200 seviyeleri öne

çıkıyor.
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BIST-100 Hacim Yabanci%  EM Türkiye Gösterge 10 Yıllık US$/TRY EUR/TRY Sepet

Kapanış 1,180 33,579 47.91 1136 177 13.64 13.75 7.9259 9.2891 8.618 2020 13.31%

1 Gün Δ -0.7% -21.6% -0.7 bps -0.1% 1% 2 bps 0.0 bps -0.1% -0.3% -0.2% 2021 8.25%

1AylıkΔ 6.2% 24.0% -2.1 bps 3% -1% 33 bps 1 bps 6% -0.3% -0.1% 2022 5.70%

En İyi 5 (%) KERVT 10% NTHOL 8% ARDYZ 5% MAVI 5% MPARK 5%

En Kötü 5 (%) IPEKE -5% OZKGY -4% EGEEN -4% ALGYO -3% ZOREN -3%

 Hacmi En Yüksek 5 (TRY mn) ECILC 2127 PETKM 2045 ZOREN 1478 EKGYO 1377 KRDMD 971

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



x

Sirket Haberleri

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.

Kapanış (TL) : 8.54 -  Hedef Fiyat (TL) : 10 - Piyasa Deg.(TL) : 3672 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.86 ↔
ANHYT TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 17.1 Analist: bsengonul@isyatirim.com.tr 

Anadolu Hayat Eylül 2020 hayat segmenti prim üretim rakamlarını 

Anadolu Hayat Eylül 2020 hayat segmenti prim üretim rakamlarını açıkladı. Buna göre şirket 2020’nin ilk dokuz ayında TL 1,327 mn brüt

primi elde ederken bu rakam geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %90’lık bir artışa karşılık geliyor. Aylık bazda TL 110mn olarak gerçekleşen

prim üretimi bir önceki aya göre %21 gerilemiş durumda. Artış eğiliminde olan faizler nedeniyle kredilerin ve buna bağlı hayat dalı prim

üretimin önümüzdeki aylarda yavaşlamasının devam etmesini beklemekle beraber 2020 prim üretimi 2019’a göre oldukça güçlü seyrediyor.

Ülker Bisküvi

Kapanış (TL) : 24.2 -  Hedef Fiyat (TL) : 29.5 - Piyasa Deg.(TL) : 8276 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 6.96 ↔
ULKER TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 21.9 Analist: kdemirak@isyatirim.com.tr 

SPK, Ülker'in yurtdışından 750 milyon ABD dolarına kadar borçlanma aracı ihraç etme talebini onayladı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Ülker'in yurtdışından 750 milyon ABD dolarına kadar borçlanma aracı ihraç etme talebini onayladı. Şirketin

959 milyon USD nakit ve eşdeğer varlığa sahip olduğunu ve bu yılın Nisan ayında 455 milyon USD sendikasyonu kredisini 3 yıl vadeyle

yeniden yapılandırdığını hatırlatmak isteriz. Ülker, olası bir satın alımda kullanmak için uzun süredir yüksek miktarda nakit poziyonu taşıyor.

Satın alma için olası adaylar i) "Önem Gıda (Yıldız Holding'e ait hammadde tedariki ve işleme şirketi) ve ii)" Horizon" (Yıldız Holding'e ait

dağıtım ve satış şirketi)

Lütfen raporumuzun sonunda yer alan bilgilendirme notuna bakınız. 2
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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

16/10/2020

Yurtiçi Ajanda
Ağustos Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri - Saat:10.00
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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.

Bu içeriğe ilişkin tüm telif hakları İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’ye aittir. Bu içerik, açık iznimiz olmaksızın başkaları tarafından herhangi

bir amaçla, kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayımlanamaz veya değiştirilemez.

3

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

