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Piyasalarda Bugün
Piyasalar                                                                                                                                      08/04/2021
Vaka sayısındaki artış endişe verici boyuta ulaştı

Dünya borsalarında zirveye yakın seviyelerde düşük hacimli bir seyir görüyoruz. İyi haber, Fed tutanaklarında hisse senedi ve emtia

yatırımcısının keyfini kaçıracak bir sürpriz yok. Fed ekonomide işlerin yolunda gittiğini görene kadar uzun süre faizleri düşük tutacağı sinyali

vermeye devam ediyor. Kötü haber, ABD tahvil faizlerindeki gerilemeye ve doların zayıflamasına rağmen gelişmekte olan ülke varlıklarındaki

baskı devam ediyor.

Türkiye varlıklarında dünyaya göre da satıcılı bir seyir görülüyor. Türk lirası en çok değer kaybeden para birimleri arasında yer alıyor. MSCI

Türkiye gelişmekte olan Avrupa borsalarının gerisinde kalmaya devam ediyor. Bu kez negatif ayrışmamız da politika belirisizliğinin yanı sıra

salgının kontrolden çıkması da etkili oluyor.

Ancak banka sanayi ilişkisi tersine döndü. Uzun süreden beri ilk kez bankalar sanayi hisselerine göre daha iyi performans gösteriyor. Kalıcı

olup olmayacağı bugün belli olacak.

Dünya borsalarındaki yükselişe Borsa İstanbul’da hafif yukarı yönlü bir açılış bekliyoruz. Dün öğleden sonra yabancı satışının kesilmesiyle

piyasa toparlandı. Satışların sonuna mı geldik, yoksa mola mı verdiler bugün göreceğiz.

Aşılamada iyi gitmemize rağmen vaka sayısının ve can kaybının zirve yapmaya devam etmesi bizi endişelendiriyor. Hisse fiyatlamalarında

Evde Kal hisselerine yönelik bir ayrışma görmüyoruz. Salgına karşı ilave kapatma önlemi alınırsa durum değişir. 

Teknik bültende Kardemir, Şok, Tekfen hisseleri öne çıkıyor.
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BIST-100 Hacim Yabanci%  EM Türkiye Gösterge 10 Yıllık US$/TRY EUR/TRY Sepet

Kapanış 1,418 25,117 42.58 0 0 18.56 18.20 8.1836 9.725 8.909 2021 8.43%

1 Gün Δ -0.2% -14.2% -0.1 bps 0.0% 0% 2 bps 0.0 bps 0.3% 0.9% -0.3% 2022 5.99%

1AylıkΔ -7.3% -32.5% -2.7 bps 0% 0% 364 bps 4 bps 8% 0.9% 1.7% 2023 5.48%

En İyi 5 (%) NTHOL 7% HLGYO 3% EKGYO 3% INDES 3% OYAKC 2%

En Kötü 5 (%) KARSN -4% ALKIM -4% ISMEN -3% BRISA -3% TCELL -3%

 Hacmi En Yüksek 5 (TRY mn) GARAN 1155 EKGYO 1126 JANTS 951 THYAO 882 KRDMD 815

Piyasa Tahminleri

Is Yat.Tah. F/K

BIST-100 En İyi / En Kötü & İşlem Hacmi En Yüksek 5 Şirket
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Lütfen raporumuzun sonunda yer alan bilgilendirme notuna bakınız. 1
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Sirket Haberleri

TAV Holding

Kapanış (TL) : 21.46 -  Hedef Fiyat (TL) : 31.55 - Piyasa Deg.(TL) : 7796 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 30.76 ↔
TAVHL TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 47.02 Analist: esirinel@isyatirim.com.tr 

Yolcu trafiğindeki düşüş Mart ayında düşük baz yılı etkisiyle hız kesti

TAV Havaalanları’nın Mart ayı toplam yolcu sayısı Covid-19 salgını nedeniyle devam eden seyahat önlemleri sonucu geçen yılki 2.19

milyondan yıllık bazda %17 düşüşle 1.83 milyona gerilerken, 1Ç21 toplam yolcu trafiğini ise yıllık bazda %59 düşüşle 4.33 milyona taşıdı.

Beklendiği üzere Mart ayında iç hat yolcu sayısındaki yıllık bazda %9 düşüş dış hat yolcu sayısındaki %31’lik düşüşün altında gerçekleşti.

Mart ayında Antalya (+2%), Bodrum (+28%) ve Gazipaşa Alanya (+34%) TAV’ın yönettiği havalimanları arasında salgının başlangıcından

beri ilk büyüme gösteren havaalanları oldu. Covid-19 salgınının havacılık sektörüne olumsuz etkileri geçen Mart ayında görülmeye

başlamıştı. Bu anlamda yolcu trafiğindeki yıllık düşüşün hız kesmesi düşük baz yılı etkisinden kaynaklanıyor. Geçen yıl Nisan ayında

neredeyse tüm uçaklar salgın nedeniyle yere indirildiğinden bu yıl Nisan ayından itibaren yolcu sayılarında artış görmeye başlayacağız . Dün

Mart ayı Türkiye yolcu trafiği verileri DHMİ tarafından açıklandığından haberin etkisinin nötr olmasını bekliyoruz.
İş GYO                        

Kapanış (TL) : 1.97 -  Hedef Fiyat (TL) : 2.22 - Piyasa Deg.(TL) : 1889 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 19.76 ↔
ISGYO TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 12.62 Analist: tgormez@isyatirim.com.tr 

ISGYO Nisan- Haziran 2021 döneminde AVM ve ticaret alanlarındaki kiracılarına kira desteğine devam edeceğini açıkladı 

ISGYO Nisan- Haziran 2021 döneminde AVM ve ticaret alanlarındaki kiracılarına kira desteğine devam edeceğini açıkladı (Nötr)

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
08/04/2021

Yurtiçi Ajanda

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

