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Piyasalarda Bugün
Piyasalar                                                                                                                                      19/01/2021
Beklediğimiz tepki alışı geldi

Dünkü yazımızda piyasada geçtiğimiz hafta yaşanan, temel bir sebebe dayanmayan, hisse bazında geri çekilmelerin yeni alıcıları çekebileceği,

dolayısıyla piyasaya bir nevi yakıt ikmali yapabileceğinden bahsetmiştik. Özellikle XBANK endeksi için 1520 güçlü desteğine vurgu yapmıştık.

Dün seans içinde bu seviyeyi test eden XBANK, gelen tepki alımları ile günü bu seviyenin %2.7 üzerinde kapatmayı başardı. Günlük getirilere

baktığımızda ise sanayi endeksinin %3.2 ile başı çektiğini görüyoruz. Çelik fiyatlarındaki yükseliş ve güçlü 4Ç beklentileri tarafından

desteklenen çelik hisselerindeki ralli dün de devam etti. İhracatçı otomotiv şirketleri, Arçelik ve Koç Holding’de ön plana çıkan hisseler

arasında yer aldı. Benzer bir hareket gün içinde önce 7.54 seviyesine kadar yükselen daha sonra gelen tepki satışları ile günü 7.50 seviyesi

altında kapatan dolar kurunda gözlendi.

Yurtdışı endekslerde de Cuma günkü kayıpların ardından bu sabah itibarı ile yükselişler gözleniyor. Asya piyasaları artıda işlem görürken, dün

kapalı olan S&P vadelileri %0.66 primli işlem görüyor. BIST’de bugün alıcılı bir açılış bekleriz. Yükselişin devam etmesi halinde dünkü tepki

hareketine nispeten sınırlı bir şekilde katılan, örneğin bankacılık ve havacılık, sektör ve hisselerde hareket görebiliriz.  
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BIST-100 Hacim Yabanci%  EM Türkiye Gösterge 10 Yıllık US$/TRY EUR/TRY Sepet

Kapanış 1,557 41,375 48.33 1358 233 14.74 13.48 7.5087 9.062 8.259 2020 13.48%

1 Gün Δ 2.1% -0.6% 0.0 bps 0.0% 0% 9 bps 0.0 bps 1.5% 0.9% -0.1% 2021 8.59%

1AylıkΔ 10.5% 23.2% -1.1 bps 7% 7% 101 bps 1 bps -3% 0.9% -0.2% 2022 6.14%

En İyi 5 (%) AYGAZ 10% KRDMD 10% FROTO 10% PNSUT 10% CCOLA 8%

En Kötü 5 (%) KARTN -4% KONYA -2% HEKTS -1% BERA -1% EGEEN -1%

 Hacmi En Yüksek 5 (TRY mn) KRDMD 2190 DOHOL 1973 KOZAL 1646 GARAN 1568 SISE 1195

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

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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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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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

