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Araba sevdası…
Dünya borsalarındaki satış dalgası korktuğumuzdan daha çabuk atlatıldı. ABD tahvil faizlerindeki yükselişin durması ve doların gerilemesi hisse
senedi piyasalarındaki satışların kesilmesini sağladı.
Hazine ihalelerine gelen güçlü talep sonrası ABD 10 yıllık tahvil faizleri gün içi yaklaştığı 1.19 seviyesinden 1,11’e geriledi. ABD tahvil
faizlerindeki yükselişi reflasyon senaryosunun doğal sonucu olarak görüyor ve endişelenmemeye çalışıyoruz.
Ekonominin canlandığı ve enflasyon beklentilerinin arttığı bir konjonktürde tahvil faizleri %1.40 - %1.50 seviyesine kadar yükselebilir ve hisse
senedi yeni rekorlar kırmaya devam edebilir.
Ancak bu yükselişin geçtiğimiz iki haftada olduğu gibi panik havası içinde olması zayıf dolar güçlü risk iştahı argümanını bozarak hafta başında
yaşadığımızın benzeri satış dalgalarına yol açabilir.
Türkiye varlıkları iki günlük satışın arkasından yaralarını sarmaya çalışıyor. Düşüşte başı çeken MSCI Türkiye Salı günü %0,6 yükselişle
ortalarda yer aldı. Otomotiv hisseleri iki gündür borsadaki yükselişte başı çekiyor. Türk halkının araba sevdasına sözümüz yok. Ancak
değerlemelerin şişmeye başladığını vurgulayalım.
ABD ve Asya borsalarının seyri Borsa İstanbul'da yukarı yönlü sınırlı bir yükselişe işaret ediyor. Aşıya rağmen ikinci dalga nedeniyle Avrupa
ekonomilerinden kapanma haberleri gelmesi bizi rahatsız ediyor. Banka hisslerinin yükselişe katılmaması ve Türk lirasının yüksek reel faiz
getirisine rağmen satışta başı çekmesi teknik olarak zayıflama işareti. Demir çelik, beyaz eşya, cam hisselerini değerleme olarak uygun teknik
olarak güçlü görüyoruz.
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Piyasa Tahminleri
Sepet

Is Yat.Tah. F/K

Kapanış

1,550

45,143

48.71

1350

237

14.69

13.23

7.4743

9.0856

8.275 2020
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1 Gün Δ
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4 bps
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0.2%

0.1%
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8.55%
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BIST-100 En İyi / En Kötü & İşlem Hacmi En Yüksek 5 Şirket
En İyi 5 (%)

BRSAN

10% ENKAI

10% FROTO

7% ALKIM

6% KARTN

6%

En Kötü 5 (%)

KONYA

-8% GSDHO

-2% EGEEN

-2% AKGRT

-2% AGHOL

-2%

Hacmi En Yüksek 5 (TRY mn)

SISE

2503 KOZAL

1395 GARAN

1279 THYAO

1229

3176 TSKB
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Lütfen raporumuzun sonunda yer alan bilgilendirme notuna bakınız.
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Sirket Haberleri
Aksigorta
Kapanış (TL) : 9.66 - Hedef Fiyat (TL) : 10 - Piyasa Deg.(TL) : 2956 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 3.73
AKGRT TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 3.52 Analist: bsengonul@isyatirim.com.tr
Aksigorta Aralık ayı prim üretim rakamlarını açıkladı
Aksigorta Aralık ayı prim üretim rakamlarını açıkladı. Şirket Kasım ayında TL 546 mn prim üretti. Aylık bazda yatay kalan artan prim üretimi
geçen yılın aynı ayına göre %45 yükseliş gösterdi. Böylece 2020 toplam prim üretimi TL 5,25 milyara ulaşarak yıllık bazda %18 artış
gösterdi. Büyümeye en büyük katkı sırasıyla yıllık %21,%24 ve %23 artış ile yangın, kasko ve genel sorumluluk segmentlerinden geldi

Lütfen raporumuzun sonunda yer alan bilgilendirme notuna bakınız.
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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
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Yurtiçi Ajanda
Kasım Perakende Satış - Saat:10.00
Kasım Sanayi Üretimi - Saat:10.00
PPK Faiz Kararı - Saat:14.00
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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.
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