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PİYASALARDA BUGÜN
Piyasalar  
Küresel risk iştahı güçleniyor

Dünya borsalarındaki yükseliş güçleniyor. Doların değer kaybetmesi ABD konut kredi faizlerinde Mart 2020 sonrası en sert düşüş ve teknoloji

cephesinden gelen 61 milyar dolarlık satın alma risk iştahını destekliyor.

ABD perakende, hava yolu ve Çin teknoloji şirketlerinin pozitif görünüm paylaşımları günün iyi haberleri. Büyüme ve döngüsel hisseler, değer ve

savunma hisselerine göre daha güçlü. Havacılık, otomotiv, perakende, finans, teknoloji hisseleri yükselişte başı çekiyor.

Küresel piyasalardaki iyimserliğe paralel Borsa İstanbul %1,4 yükselerek 2.435 direncini geçti. Arçelik, Bim, Migros, Petkim, Sabancı Holding, Tüpraş,

Türkcell endeksi yukarı taşıyan büyük şirketler.

İyimserlik hisse ile sınırlı değil. Eurotahvil cephesinde de güçlü bir tepki alışı görüyoruz. Türk lirası doların değer kaybetmesinden fayda sağlamıyor.

Ama en azından değer kaybı yavaşladı.

ABD ve Asya piyasalarının seyri Borsa İstanbul’da hafif pozitif bir açılışa işaret ediyor. Dolar bazında destek ve direnç seviyeleri 2.435 ve 2.470.

İyimser hava devam ederse önümüzdeki hafta hedef yeniden 2.500 seviyesinin geçilmesi.

Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler: Alarko Holding, Koç Holding, Migros, Sabancı Holding, THY, Tüpraş, Türkcell,X
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BIST-100 Hacim Yabanci%  EM Türkiye Gösterge 10 Yıllık US$/TRY EUR/TRY Sepet

Kapanış 2,451 46,055 35.1 1020 166 27.36 24.38 16.3975 17.5417 16.9586 2022 5.09%

1 Gün Δ 1.4% 11.4% -0.3 bps 0.0% 0% 28 bps 0.0 bps 0.6% 0.8% -0.2% 2023 4.77%

1AylıkΔ -1.3% -9.7% -1.6 bps -5% -13% 378 bps 3 bps 11.0% 0.8% 0.2% 2024 4.13%

En İyi 5 (%) KARSN 10% ARCLK 9% SKBNK 6% THYAO 4% MGROS 4%

En Kötü 5 (%) KZBGY -10% HALKB -2% ARASE -2% VAKBN -2% SNGYO -1%

 Hacmi En Yüksek 5 (TRY mn) THYAO 6082 SISE 2716 KARSN 1887 ARCLK 1783 KOZAL 1710

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
Sirket Haberleri

Anadolu Efes
Kapanış (TL) : 27.04 -  Hedef Fiyat (TL) : 41.24 - Piyasa Deg.(TL) : 16011 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 7.14
AEFES TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 52.52 Analist: oacikalin@isyatirim.com.tr ↔

Alkollü içeceklerde özel tüketim vergisi artışı 
Alkollü içeceklerde özel tüketim vergisi artışı %25 olarak açıklandı. ÖTV artışının, TÜİK tarafından ilan edilen üretici fiyat endeksinde son 6 ayda

meydana gelen değişim oranında artırılmasına ilişkin hükmün 2022 yılı Temmuz-Aralık dönemi için uygulanmaması yönünde bir madde eklendi.

Yeni vergi oranları bugünden itibaren geçerli olacak. ÖTV artışı 50cl'lik biranın nihai fiyatında yaklaşık %9-12 arası bir artışa denk geliyor.

Anadolu Efes için nötr.

Lütfen raporumuzun sonunda yer alan bilgilendirme notuna bakınız. 2



X

Ajanda & Uyarı Bilgilendirmesi

Ajanda & Uyarı Bilgilendirmesi
x

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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