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Piyasalarda Bugün
Piyasalar                                                                                                                                      13/04/2021
Piyasalar kapatma senaryolarını fiyatlıyor

ABD hisseleri hızlı yükseliş sonrası sınırlı kar satışıyla geriliyor. Bugün açıklanacak enflasyon verisi öncesi ABD tahvil faizlerinde ve dolarda

yukarı yönlü bir seyir görülüyor.  Ancak risk iştahında bir bozulma yok.

Gelişmekte olan piyasalarda salgının hızlanmaya başladığı Asya ülkeleri ağırlıklı bir satış görülüyor. Çin, Hindistan ve Endonezya en çok değer

kaybeden piyasalar arasında. Doğu Avrupa ve Rusya pozitif ayrışıyor. 

Yükselişe katılamayan Türkiye varlıkları düşüşte dünyaya göre daha az değer kaybediyor. Perşembe günkü Para Politikası Kurulu toplantısı

öncesi Türk lirası iyi performans gösteren gelişmekte olan para birimleri arasında yer alıyor. Bu sayede MSCI Türkiye görece az değer

kaybediyor.

Borsa İstanbul’da üçüncü dalga ve kapatma senaryolarının güçlenmesi nedeniyle bir ayrışma yaşanıyor. Dünkü satış dalgasında, Migros, Sok

Menkul gibi gıda perakendesi hisseleri ve Tat Gıda, Kerevitas, Pinar Et, Pınar Süt gibi gıda hisseleri pozitif ayrıştı. Salgına karşı ilave önlem

alınıp alınmayacağı bugün saat 15:00'te başlayacak kabine toplantısı sonrası netleşecek.

Sert düşüş sonrasında Borsa İstanbul’da yatay bir açılış bekliyoruz. Endeks için 1.350 destek 1.400 direnç olarak öne çıkıyor. 1.350 seviyesinin

altına gerilemenin zarar durdur olarak kullanılmasını öneriyoruz. 

Rusya’nın Türkiye uçuşlarını geçici olarak kısıtlama kararı alması nedeniyle havacılık hisselerinde satış baskısı artacak. Ruslar genelde

Antalya’yı tercih ettiği için Tav hisselerinde satış daha sert olur. THY ve Pegasus hisseleri de olumsuz etkilenir.

Teknik bültende  Kardemir ve Şok hisseleri öne çıkıyor.
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Haberler & Makro Ekonomi
Rusya'dan Türkiye'ye uçuşları kısıtlama kararı

Rusya, Türkiye'ye yönelik uçuşların 15 Nisan'dan 1 Haziran'a kadar sınırlandırılmasına karar verdi. Karara göre charter ve bazı tarifeli

uçuşlar askıya alınırken, haftada iki defa yapılan İstanbul-Moskova uçuşları devam edecek. Sınırlama, 15 Nisan-1 Haziran tarihleri arasında

geçerli olacak. Öte yandan tur operatörlerine paket tur satışı yapılmaması konusunda tavsiyelerde bulunulacak. 2019 yılının Nisan-Mayıs

aylarında Rusya'dan toplam 1 milyon turist gelmiş, 2020 yılında gelen turistin %16'sı Ruslar olmuştu. Google arama verilerine göre Nisan

ayında Avrupalı turistin Türkiye'ye olan ilgisinin zayıf seyrederken Rusların ilgisi pandemi öncesi seviyelere ulaşmıştı. Karar turizm, havayolları

ve cari denge açısından olumsuz. Özellikle Mayıs ayında Rusların gelmemesinin cari dengeyi 0,4-0,5 milyar dolar aşağı çekmesini bekliyoruz.    

 

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

Kapanış 1,376 23,701 42.4 0 0 18.56 18.30 8.1828 9.7324 8.955 2021 8.18%

1 Gün Δ -1.2% -13.5% 0.0 bps 0.0% 0% 2 bps 0.0 bps 0.4% 0.4% -0.3% 2022 5.81%

1AylıkΔ -11.7% -16.2% -2.5 bps 0% 0% 364 bps 4 bps 8% 0.4% -0.1% 2023 5.32%

En İyi 5 (%) BERA 10% TATGD 7% DEVA 6% NTHOL 5% EGGUB 5%

En Kötü 5 (%) JANTS -10% ESEN -6% KONYA -6% IHLGM -6% CEMAS -5%

 Hacmi En Yüksek 5 (TRY mn) EREGL 1021 GARAN 808 HALKB 718 PETKM 666 THYAO 568

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

Vestel Elektronik

Kapanış (TL) : 35.5 -  Hedef Fiyat (TL) : 30.28 - Piyasa Deg.(TL) : 11909 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 35.34 ↔
VESTL TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: -14.72 Analist: eakalan@isyatirim.com.tr 

Vestel Elektronik Vestel Beyaz Eşya’da 4mn adet hisse satışı yaptı 

Hisse satışı sonrası Vestel Elektronik’in Vestel Beyaz Eşya’daki payı %87.27’den %85.17’ye geriledi. Satılan hisselerin tutarı 55 TL /hisse

fiyattan 220mn TL. 

Aksigorta                     

Kapanış (TL) : 8.31 -  Hedef Fiyat (TL) : 9.34 - Piyasa Deg.(TL) : 2543 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 2.83 ↔
AKGRT TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 12.39 Analist: bsengonul@isyatirim.com.tr 

Aksigorta Mart  2021 ayı prim üretim rakamlarını açıkladı

Aksigorta Mart 2021 ayı prim üretim rakamlarını açıkladı. Aksigorta Mart 2021 ayı prim üretim rakamlarını açıkladı. Şirket Mart ayında TL

550mn prim üretti. Geçen yılın aynı ayına göre bu rakam %32 yükselişe karşılık gelirken aylık ise %27 yükselmiş durumda. Yılın ilk üç

ayında kümüle prim üretimi TL 1.56 milyara ulaşarak yıllık %28 büyüme kaydetmiş durumda. Büyümeye en büyük katkı sırasıyla yıllık

%30,%51, %61 ve %75 artış ile trafik, kasko, genel zarar ve genel sorumluluk segmentlerinden geldi. Mart büyüme rakamlarının güçlü

gelmesine rağmen ilk çeyrek teknik karlılık trafik ve genel zarar brnşlarındaki hasarlar nedeniyle baskı altında kalabilir

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

13/04/2021

Yurtiçi Ajanda
Şubat Sanayi Üretimi - Saat:10.00

Yurtdışı Ajanda Ülke Tahm. Önc.
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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

