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Piyasalarda Bugün
Piyasalar                                                                                                                                      23/06/2021
Banka sanayi oranı dipten dönüyor.

Powell’ın destekleyici konuşması sonrası Nasdaq yeni zirve ile S&P 500 ise zirvenin hemen altında kapattı. 10 yıllık ABD tahvil faizlerindeki

gerileme teknoloji/büyüme hisselerini destekliyor. Enerji, isteğe bağlı tüketim, telekom hisseleri endeksleri yukarı taşırken, finans, gayrimenkul,

sağlık geride kalıyor.

Büyüme endişelerinin azalması sayesinde emtia piyasaları %1 civarı tepki alışları ile günü kapattı. Ancak geçen haftaki yaraların sarılması

zaman alacak. Bakır, demir-çelik, gümüş, mısır, soya fasülyesi gibi ürünlerin son beş günlük kaybı %6’yı aşıyor. 

Türkiye hisse senetleri 1,370 seviyesinden gelen güçlü tepki alışıyla pozitif sinyal veriyor. MSCI Türkiye %1,7 yükselişle en çok kazandıran

gelişmekte olan ülke endeksi konumunda. Banka sanayi oranı tarihi dip seviyelerden yükselmeye devam ediyor. Bankalardaki yükselişi risk

iştahının arttığını gösteren sağlıklı bir gelişme olarak görüyoruz. Anadolu Efes ve Sasa eurotahvil ihracına gelen güçlü talep moral veriyor.

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu’nun dört banka ile swap için görüşüyoruz açıklaması sonrası Türk lirası güçlü seyrediyor. Yaz aylarında dış

borç servisinin düşük olması ve turizm cephesindeki olumlu gelişmeler Türk lirasını destekliyor. Ancak dış riskler nedeniyle oynaklık yüksek

kalmaya devam edecek.

Dünya borsalarındaki yükselişi arkasına alan Borsa İstanbul’da pozitif bir açılış bekliyoruz. Endeksin 1.400 destek, 1.425 direnç seviyesi

arasında dar bir bantta yukarı yönlü hareket etmesini bekliyoruz. Teknik olarak Akbank, Aselsan, THY, Koç Holding’i beğenmeye devam

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

Kapanış 1,410 18,303 42.42 1351 180 19.10 17.79 8.7359 10.3909 9.494 2021 6.91%

1 Gün Δ 0.8% 7.4% 0.3 bps -0.8% 0% 49 bps 0.0 bps -0.3% -0.3% 1.3% 2022 5.62%

1AylıkΔ -2.9% -13.3% 0.3 bps 2% -4% 116 bps 0 bps 4% -0.3% 0.2% 2023 4.66%

En İyi 5 (%) HALKB 6% VERUS 5% TOASO 5% JANTS 5% DEVA 4%

En Kötü 5 (%) NTHOL -2% EGGUB -2% MAVI -1% MPARK -1% KRVGD -1%

 Hacmi En Yüksek 5 (TRY mn) THYAO 1667 GARAN 879 HALKB 637 BERA 552 EKGYO 546

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

Şişecam

Kapanış (TL) : 7.96 -  Hedef Fiyat (TL) : 12.4 - Piyasa Deg.(TL) : 24383 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 61.05 ↑
SISE TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 55.82 Analist: esirinel@isyatirim.com.tr 

Şişecam Türkiye'de düz cam üretim kapasitesini 2 milyon tondan 2.5 milyon tona arttırmayı hedefliyor

Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Prof. Dr. Ahmet Kırman Şişecam’ın yeni yatırımlarla Türkiye’deki düz cam üretim kapasitesini 2 

milyon tondan 2.5 milyon tona yükseltmeyi planladığını belirtti. Prof. Dr. Kırman düz cam segmentinde iki yeni float hattı yapmayı

planladıklarını belirtti. Prof.Dr. Kırman Şişecam’ın ana faaliyet alanlarının yanı sıra büyümesini destekleyecek teknoloji, tarım, malzeme gibi

yeni alanları da incelediklerini söyledi. Şisecam'ın yakın zamanda Macaristan’da 300 bin ton kapasiteli cam ambalaj yatırımını açıkladığını

hatırlatmak isteriz. Şişecam faaliyet gösterdiği alanlarda dünyada ilk üçe girmeyi hedefliyor. Prof. Dr. Kırman Şişecam olarak son zamanda

kontayner tarafında sıkıntı yaşadıklarını belirtti. 

Tekfen Holding

Kapanış (TL) : 15.2 -  Hedef Fiyat (TL) : 20.8 - Piyasa Deg.(TL) : 5624 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 12.03 ↑
TKFEN TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 36.86 Analist: eakalan@isyatirim.com.tr 

Tekfen İnşaat Tüpraş Kırıkkale rafinerisi sülfür geri kazanım ünitesi inşaatı ihalesini kazandı.

Tekfen İnşaat’ın bağlı ortaklığının içinde bulunduğu konsorsiyum Tüpraş’ın Kırıkkale rafinerisindeki Sülfür Geri Kazanım Ünitesi inşaatı

ihalesini kazandı. İhalenin toplam tutarı 53.9 milyon dolar + 10.1 milyon Euro olup 36 ayda tamamlanacak. Tekfen İnşaat’ın konsorsiyumdaki

payı açıklanmadı. 

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
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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

