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Riskli varlıklarda artan oynaklık, hisse bazında derinleşen ayrışma…
Dün günün ilk yarısında ABD 10 yıllık faizlerindeki artış ve GOÜ para birimlerindeki sert satışlar karşısında nispeten dayanıklı duran TL
varlıklar, öğleden sonra uzun süredir ilk defa negatif ayrışarak riskli varlıklarda gözlenen toparlanmaya tam olarak katılamadı. Ağırlıklı olarak
satılan Brezilya Reali, Rand ve Ruble kayıplarını kısmen geri alırken, TL ABD dolarına karşı halen kritik 7.0 seviyesinin üzerinde işlem
görüyor.
BIST’de risk algısındaki kötüleşmeden en çok etkilenen sektör Cuma günkü kazançlarını geri veren bankacılık sektörü olurken, havacılık,
otomotiv ve holdingler olumlu ayrıştı. Biz de dün uzun süredir ilk defa model portföyümüze TAV Havalimanlarını ekleyerek, portföyde
pandemiden çıkış temasına yer vermiş olduk. Son dönemde küresel boyutta vaka sayılarındaki azalma, aşı uygulamaları ve kademeli
normalleşme adımlarının bu temayı destekleyeceğini düşünüyoruz.
Bugün BIST’de yurtdışı endekslerde ve riskli varlıklarda tepkileri takiben alıcılı bir açılış görebiliriz, TL’nin dolara karşı tekrar 7.0 TL seviyesinin
altına inip inmeyeceği önemli olacak. FED Başkanı Powell’ın bugün Senato’da yapacağı konuşma yurtdışı tarafta en önemli gündem maddesi.
Yurtiçinde ise Doğuş Oto ve Aselsan’ın 2020 yıl sonu finansalları açıklanacak.
BIST Rakamları(TRY)

Piyasa Rakamları Tablosu
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Para Piyasası

Tahvil Piyasasi

Türkiye Gösterge

10 Yıllık US$/TRY EUR/TRY

Piyasa Tahminleri

Hacim

Yabanci%

EM

Kapanış

1,551

45,332

45.6

1398

239

14.89

13.05

7.0066

8.4903

7.778 2020

13.85%

1 Gün Δ

-0.6%

-6.5%

0.2 bps

-2.3%

-2%

-10 bps

0.0 bps

0.5%

0.4%

-0.9% 2021

8.76%

1AylıkΔ

0.7%

0.0%

-1.7 bps

-1%

3%

15 bps

0 bps

-5%

0.4%

0.8% 2022

6.32%

X
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MSCI Rakamları

BIST-100

Sepet

Is Yat.Tah. F/K

X
X
X
X

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

FROTO

10% BRISA

10% BUCIM

10% ALCTL

8% KORDS

8%

En Kötü 5 (%)

SASA

-10% VERUS

-6% KONYA

-5% AKSA

-5% VAKBN

-5%

Hacmi En Yüksek 5 (TRY mn)

KOZAL

2272 SASA

2229 THYAO

1901 VAKBN

1756 KARSN

1527

X

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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Yurtiçi Ajanda
DOAS 4Ç20 Mali Tablo Açıklaması (İş Yat. Net Kar Tahmini: TL400mn;
Piyasa:TL342mn)
ASELS 4Ç20 mali tablo açıklaması (İş Yatırım net kar tahmini: 1130 mn TL;
Piyasa: 1130 mn TL)
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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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