Türkiye’nin En Kapsamlı Web Tabanlı Temel Analiz Platformu

www.stockeys.com
Stockeys, borsada işlem görmekte olan şirketlerin, mali yapılarının, temel analiz
araçları ile mercek altına alınabilmesini, şirket ve sektör bazında detaylı analizler ve
karşılaştırmalar yapılabilmesini ve bu yöntemle ön plana çıkan şirketlerin, kolayca tespit
edilebilmesini sağlayan, web tabanlı bir temel analiz platformudur.
Şirket bilançolarının ve finansal rasyolarının her dönem için analiz edilebilmesi, rakip
şirketlerle kıyaslamaların yapılabilmesi, şirketin dahil olduğu sektör içindeki başarı
performansının mali göstergeler baz alınarak değerlendirilebilmesi, temel analiz konusunda
yoğun bilgi birikimi ve analitik bakış açısı gerektirmektedir. Stockeys bu bilgi yoğun kompleks
yapının, daha kolay anlaşılabilmesi ve yatırımcıların karar süreçlerinde, temel analizi de
pratik olarak kullanarak, kararlarını daha sağlıklı verebilmeleri için, temel analiz konusunda
uzman bir ekip tarafından geliştirilmiştir.
Stockeys’ te Neler Var ?


Şirket Analizleri başlığı altında;
 Borsa şirketlerinin en temel bilgi ve verilerini içeren profil sayfalarına,
 Bilançolarda Hızlı Mali Analiz Raporlamalarına,
 Temel Analiz uygulamalarına (Yatay – Dikey ve Trend Analizi),
 Finansal Oran Analizlerine,
 Özelleştirilebilir Kullanıcı Raporlarına ve
 Şirket bazında Sermaye artışı ve Temettü Tabloları ile bilanço dipnotlarına
ulaşılabilmektedir.



Finansal Radar
Stockeys Finansal Radar, finansal oranların seçilip ağırlıklandırılarak, hisse
senetlerinin filtrelenebilmesini sağlayan bir analiz platformudur. Kullanıcının
belirlediği finansal rasyolar, artan yada azalan olarak gruplandırılarak, seçilen
sektör bazında hisselerin filtrelenmesi sağlanmaktadır. Sektör/endeks, dönem ve
finansal oranlar seçildikten sonra, tanımlanan puan değerleri baz alınarak hisseler
puanlanmakta ve puan sıralaması oluşturulmaktadır. Finansal radarda, sınırsız
sayıda yeni tablo dizayn edilebilmektedir.
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Değişim Analizleri
Stockeys Değişim Analizlerini kullanarak, şirket bilançoları içinde temel gösterge
durumundaki kalemlerde meydana gelen değişimler, kolayca analiz edilebilmektedir.
Şirketler, satış, karlılık, borçluluk durumları ile aktif ve öz sermaye değişimlerine göre
filtre edilebilmektedir. Raporlama sonucunda yapılan tüm kriter seçimlerini eş zamanlı
sağlayan şirketler liste halinde ekrana getirilmektedir.



Sektörel Analizler
Sektörel Analizler başlığı altında, sektör, bilanço dönemi ve finansal oran tercihlerine
göre, spesifik raporlamalar yapılabilmektedir. Kullanıcının belirlediği sektör için,
anlamlı olacak finansal oranlar, sistem tarafından otomatik olarak listelenmektedir.
Kullanıcılara, resmi borsa endeks / sektör tasnifleri, daha detaylı alt başlıklara
indirilerek sunulmaktadır. (Gıda sektörüne bağlı, İçecek şirketleri alt sektör tasnifi vb.)



Sermaye Artışları ve Temettü Analizleri
Şirketlerin yıllar itibariyle Sermaye Artışları ve Temettü Ödemeleri, Stockeys’ te yer
alan detaylı tablolarda takip edilebilmektedir. Kullanıcılar seçtikleri başlangıç ve
bitiş yılı aralığında, tüm şirketler arasından, nakit temettü ödeyenleri, bedelsiz
temettü ödemesi yapanları ve temettü ödemesi yapmayan şirketleri, sık sermaye
artışı yapan şirketleri, sermaye artışı yapmayan şirketleri, en son sermaye artış
tarihleri ile temettü ve sermaye artış yoğunluklarını takip edebilmektedirler.



Yeni Bilançolar
Yeni açıklanan bilanço verileri, bilançoların yayınlanmasını takiben, Stockeys’ te
güncellenmektedir. İçinde bulunulan ayda bilanço açıklayan, son 1 aylık periyotta
bilanço açıklayan ve son 3 ay içinde bilanço açıklayan şirketler kolayca
listelenebilmektedir.

Stockeys’te her analiz başlığı, detaylı yardım ekranları ve eğitim videoları ile
desteklenerek, kolay anlaşılabilir ve yorumlanabilir tablolarda sunulmaktadır. Grafik desteğini
de kullanan Stockeys, kullanıcıların bir kaç tuşlama ile detaylı raporlama sonuçlarına
ulaşabilmelerini sağlamaktadır. Şirketlerin borsadaki performanslarında temel belirleyici
unsur olan mali yapılarının analizi, Stockeys’in pratik kullanımlı menüsü ile kolaylaşmaktadır.

Tüm bu özellikleri ile Stockeys, amatör yatırımcılardan, sektörde uzman yatırım
danışmanlarına kadar çok geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmektedir.
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