
Günlük Bülten 
20 Ağustos 2018 

 
 

 

Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Cuma akşamı açıklanan S&P ve Moody’in ülke notu indirimleri 

kararının yansımalarını bugün Borsa İstanbul’da kısmen de olsa 

göreceğimizi düşünüyoruz. Bu haftanın geneline baktığımızda, 

Çarşamba günü açıklanacak olan FOMC tutanaklarının ve Cuma 

günü Jackson Hole toplantısında konuşma yapacak Fed Başkanı 

Powell’ın açıklamalarının küresel piyasalar üzerinde etkili 

olabileceğini düşünüyoruz. Uzun Kurban Bayramı öncesinde Borsa 

İstanbul’da işlemler yarım dün olacak. Kısa işlem saatleri içerisinde 

dar bantta hafif satıcılı bir seyir olmasını beklemekteyiz. 

Teknik olarak baktığımızda, Cuma günü düşen ana kanal 

desteğimiz olan 85.000 desteğine kadar geriledik ve gelen tepki 

alımları ile birlikte 88.000/88.500 direnç bölgesine kadar tepki 

ürettik.  Kapanış 88.500 direncimizin de üzerinde kapatmasına 

rağmen işlem hacmi olarak teyit edilmedi. İşlem hacmi son bir 

haftanın en düşüğünde kaldı. Bugün ilk fiyatlamalarda 88.500 

üzerinde kalıp kalmayacağı izlenmelidir. 88.500 korunamadığı 

taktirde yeniden bu kez 84.500’e gerileyen kanal desteği test 

edilebilir. 88.500 üzerinde kalınması durumunda tepki hareketi 

arayışı 89.200’e kadar devam edebilir. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ S&P ve Moody’s Türkiye’nin kredi notunu düşürdü. 

Şirket Haberleri 

▪ ADANA, AKGUV, ALARK, ALKIM, AYEN, DOHOL, DURDO, 

DGKLB, EGEEN, EREGL, GOLTS, GUBRF, PARSN, INDES, 

KARSN, KATMR, SELEC, TMSN, TRGYO - 2Ç18 mali 

tablolarını açıkladı. 

▪ Beyaz eşya satışları Temmuz ayında yıllık bazda %4 

geriledi. 

▪ İş Bankası – Pay senedi geri alım programı başlattı. 

▪ Klimasan – Nakit temettü dağıtım tarihi belli oldu. 

 
 

 

 
 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

27 Ağustos   Temmuz Merkezi Yönetim Borç Stoku

                       Ağustos Reel Kesim Güven Endeksi & KKO

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 88,735 %1.8 -%6.5

BIST-30 109,975 %2.4 -%6.3

Banka 96,368 %1.8 -%12.1

Sanayi 118,730 %2.5 -%3.2

Hizmet 63,270 %0.8 -%9.8

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 19.25 19.25 19.25

AOFM 19.25 18.14 17.86

2 yıllık bono faizi 24.61 27.75 24.80

10 yıllık bono faizi 22.12 22.03 22.11

Kur

USD/TL 5.99 %0.9 %23.9

EUR/TL 6.83 %0.3 %20.4

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 6.41 %0.6 %22.2

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 120 128 154

Ortalama işlem hacmi * 1.46 2.08 1.94

* milyar ABD doları 

BIST-100 2017 2018T 2019T

F/K 9.2x 6.5x 5.7x

PD/DD 1.36x 0.95x 0.84x

PD/DD (Banka) 0.88x 0.43x 0.38x

FD/Satışlar 1.43x 1.06x 0.94x

FD/FAVÖK 7.8x 6.3x 5.6x

Kar büyümesi %49.2 %9.0 %13.9

Özsermaye karlılığı %15.4 %14.1 %14.4

Temettü verimi %2.7 %4.9 %5.7

İletişim:

Müşteri Memnuniyeti Merkezi

destek@tacirler.com.tr

+90 212 355 4646

Kaynak: Bloomberg, Tacirler Yatırım

% değişim
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Ekonomi ve Politika Haberleri 

S&P ve Moody’s Türkiye’nin kredi notunu düşürdü 

S&P, Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunu "BB-"den "B "ya düşürdü, 

görünümünün "durağan" olduğunu bildirdi. Moody's de Türkiye'nin kredi notunu 

"Ba2"den "Ba3"e düşürdüğünü, görünümünü "negatife" çevirdiğini açıkladı. 

• S&P, Türkiye’nin ödemeler dengesi kriziyle karşı karşıya olduğunu belirtti, 

bunun Türkiye ekonomisini olumsuz etkilediğini vurguladı. Türk lirasındaki 

değer kaybı, yüksek enflasyon ve cari açığın yüksek olmasının Türkiye 

ekonomisinin kırılgan olmasında etkili olduğu değerlendirmesi yapıldı.  S&P, 

gelecek yıl Türkiye için resesyon öngörüsünde bulundu. Kuruluş, Türkiye’nin 

görünümünü değiştirmedi, görünümü durağan olarak teyit etti.  

• Moody’s ise Türkiye'nin uzun dönem kredi notunun "Ba2"den "Ba3"e 

düşürüldüğü, görünümünün de "negatife" çevrildiği belirtti. Açıklamada, 

Türk yetkililerin yakın dönemde uyumlu ve etkili ekonomik bir plan sunması 

durumunda kredi notunun denge kazanacağı kaydedildi.  Ayrıca, enflasyonda 

düşüş ve cari açıkta azalma olması durumlarında kredi notunun olumlu 

etkileneceği ifade edilirken, dış finansman desteğinin kredi notu için destek 

verici bir etken olacağının altı çizildi.  

Şirket Haberleri 

Adana Çimento - 2Ç18 sonuçlarını 52.5 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı, yıllık bazda yüzde %170 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %13 arttı. Net 

satışlar 186 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %63 

arttı. Şirket, 2Ç18'de 40 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı 

dönemine göre yüzde %146 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı 

dönemine göre 732 baz puan artarak %21.6 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda 

yüzde %74 azalarak 45 milyon TL olarak gerçekleşti. En son kapanış fiyatına göre, şirket 

5.9 F/K çarpanından ve 8.3 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.  

Akdeniz Güvenlik Hizmetleri - 2Ç18 sonuçlarını 0.4 milyon TL net kar ile açıkladı. 

Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %74 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde 

%88 azaldı. Net satışlar 23 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine 

göre yüzde %70 geriledi. Şirket, 2Ç18'de 00 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam 

geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %75 gerileme gösterdi. FAVÖK marjı ise, 

geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 42 baz puan azalarak %1.9 oldu. Şirketin net borcu 

çeyreksel bazda yüzde %3 büyüyerek 22 milyon TL olarak gerçekleşti. En son kapanış 

fiyatına göre, şirket 10.3 F/K çarpanından ve 22.3 FD/FAVÖK çarpanından işlem 

görmektedir.  

Alarko Holding - 2Ç18 sonuçlarını 146.0 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın 

aynı döneminde, 59.7 milyon TL net kar açıklamıştı. Net satışlar 262 milyon TL olarak 

açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %35 arttı. Şirket, 2Ç18'de 39 

milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %72 

artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 317 baz puan artarak 

%14.7 oldu. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %9 azalarak 394 milyon 

TL olarak gerçekleşmiştir. Net işletme sermayesi ise -41 milyon TL (2Ç17: 133 milyon TL) 

olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı -%5.4 (2Ç17: %18.5) olarak 

kaydedildi.   
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Alkim Kimya - 2Ç18 sonuçlarını 21.8 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı, yıllık bazda yüzde %4 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %90 arttı. Net satışlar 

136 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %37 

yükseldi. Şirket, 2Ç18'de 36 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı 

dönemine göre yüzde %83 yükseldi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine 

göre 655 baz puan artarak %26.1 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %6361 

yükselerek 65 milyon TL olarak gerçekleşti. En son kapanış fiyatına göre, şirket 8.3 F/K 

çarpanından ve 6.1 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.  

Ayen Enerji - 2Ç18 sonuçlarını 11.2 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı, yıllık bazda yüzde %37 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %149 arttı. Net 

satışlar 176 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %46 

büyüdü. Şirket, 2Ç18'de 63 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı 

dönemine göre yüzde %44 büyüme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı 

dönemine göre 57 baz puan azalarak %35.7 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda 

yüzde %6 büyüyerek 1,652 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/özsermaye rasyosu 3x 

olurken, net borç/FAVÖK rasyosu 10.1x olarak kaydedildi. Ayen Enerji’nin 30 Haziran 

2018 itibariyle net döviz açık pozisyonu 1,3 milyar TL (288 milyon ABD doları) olarak 

kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 8.6 F/K çarpanından ve 13.7 FD/FAVÖK 

çarpanından işlem görmektedir.  

Beyaz eşya satışları Temmuz ayında yıllık bazda %4 geriledi. Türkiye Beyaz Eşya 

Sanayicileri Derneği Temmuz ayı verilerine göre yurtiçi beyaz eşya satışları (6 ürün 

kategorisi için) %4 yıllık azalışla 757 bin adet seviyesinde gerçekleşti. Yılın ilk yedi ayında 

yurtiçi beyaz eşya satışları %11 geriledi ve 4,62 milyon adet olarak kaydedildi. 12 aylık 

yıllıklandırılmış olarak yurtiçi pazar büyüklüğü 7,9 milyon adet olup, yıllık bazda %7,5 

daralmayı işaret etmektedir. İhracat yıllık %4 arttı ve 1,7 milyon adet olarak 

gerçekleşirken, üretim %14 artış ile 2,62 milyon adet olarak kaydedildi. 

Doğan Holding - 2Ç18 sonuçlarını 3.613 milyon TL net kar ile açıkladı. Şirket, 1Ç18'da 

41.5 milyon TL zarar ve 2Ç17’de 6 milyon TL net kar açıklamıştı. Şirketin kaydetmiş 

olduğu 3.887 milyon TL tutarındaki bağlı ortaklık satış karı karlılıktaki güçlü artışın 

altındaki temel nedendir. 

Doğtaş Kelebek Mobilya - 2Ç18 sonuçlarını 20.8 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket 

geçen yılın aynı döneminde, 5.5 milyon TL net kar açıklamıştı. Net satışlar 151 milyon TL 

olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %3 yükseldi. Şirket, 

2Ç18'de 04 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre 

yüzde %83 düştü. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1231 baz puan 

azalarak %2.3 oldu. Net işletme sermayesi ise 102 milyon TL (2Ç17: 62 milyon TL) olarak 

gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %16.4 (2Ç17: %13.7) olarak 

kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %12 yükselerek 323 milyon TL 

olarak gerçekleşti. Net borç/özsermaye rasyosu 6,3x olurken, net borç/FAVÖK rasyosu 

4.3x olarak kaydedildi. 

Duran Doğan - 2Ç18 sonuçlarını 1.2 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı 

döneminde, 1.2 milyon TL net kar açıklamıştı. Net satışlar 38 milyon TL olarak açıklandı 

ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %13 arttı. Şirket, 2Ç18'de 5 milyon TL 

FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %39 artış 

gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 254 baz puan artarak 

%13.6 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %54 artarak 76 milyon TL olarak 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 Ağustos 2018 

 

 

 

Günlük Bülten   4 

 

gerçekleşti. En son kapanış fiyatına göre, şirket 4.1 F/K çarpanından ve 4.5 FD/FAVÖK 

çarpanından işlem görmektedir. 

Ege Endüstri - 2Ç18 sonuçlarını 71.1 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı, yıllık bazda yüzde %178 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %68 arttı. Net 

satışlar 137 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %68 

büyüdü. Şirket, 2Ç18'de 52 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı 

dönemine göre yüzde %75 büyüme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı 

dönemine göre 150 baz puan artarak %38.4 oldu. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel 

bazda yüzde %14 gerileyerek 145 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. En son kapanış 

fiyatına göre, şirket 5.0 F/K çarpanından ve 5.1 FD/FAVÖK çarpanından işlem 

görmektedir. 

Ereğli Demir Çelik - 2Ç18 sonuçlarını 1513.3 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net 

kar rakamı, 1405.8 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar 

rakamı, yıllık bazda yüzde %74 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %42 arttı. Net satışlar 

6,209 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %32 

yükseldi. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 6,239 milyon TL ile uyumlu 

gerçekleşti. Şirket, 2Ç18'de 2,136 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin 

aynı dönemine göre yüzde %74 yükseldi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 

1,943 milyon TL'nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine 

göre 827 baz puan artarak %34.4 oldu. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda 

yüzde %62 gerilerek 1,635 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. En son kapanış fiyatına göre, 

şirket 10.1 F/K çarpanından ve 6.2 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.  

Göltaş Çimento - 2Ç18 sonuçlarını 5.3 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı 

döneminde, 6.6 milyon TL net kar açıklamıştı. Net satışlar 164 milyon TL olarak açıklandı 

ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %72 büyüdü. Şirket, 2Ç18'de 26 milyon TL 

FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %120 büyüme 

gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 350 baz puan artarak 

%16.0 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %2 gerileyerek 296 milyon TL 

olarak gerçekleşti. En son kapanış fiyatına göre, şirket 43.2 F/K çarpanından ve 7.2 

FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir. 

Gübre Fabrikaları - 2Ç18 sonuçlarını 15.1 milyon TL zarar ile açıkladı. Açıklanan zarar 

rakamı, 77.4 milyon TL olan piyasa zarar beklentisinden daha iyidir. Şirket geçen yılın aynı 

döneminde, 14.3 milyon TL net kar açıklamıştı. Net satışlar 1,012 milyon TL olarak 

açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %6 yükseldi. Açıklanan net satış 

rakamı piyasa beklentisi olan 875 milyon TL'nin üzerinde gerçekleşti. Şirket, 2Ç18'de 110 

milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %563 

artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 74 milyon TL'nin üzerinde 

gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 915 baz puan artarak 

%10.9 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %12 azalarak 462 milyon TL olarak 

gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 225 milyon TL (2Ç17: 341 milyon TL) olarak 

gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %6.1 (2Ç17: %10.3) olarak 

kaydedildi.   

İndeks Bilgisayar - 2Ç18 sonuçlarını 14.1 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı, yıllık bazda yüzde %37 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %15 azaldı. Net 

satışlar 1,032 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %1 

arttı. Şirket, 2Ç18'de 21 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı 
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dönemine göre yüzde %8 azalış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı 

dönemine göre 22 baz puan azalarak %2.1 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda 

yüzde %45 artarak 159 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 425 

milyon TL (2Ç17: 69 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara 

oranı %8.5 (2Ç17: %1.7) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 2.2 F/K 

çarpanından ve 4.5 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.  

İş Bankası – Bankadan gelen açıklamada Borsa İstanbul nezdindeki piyasadan azami pay 

sayısı 130.000.000 adet ve geri alım için kullanılabilecek azami tutar 550.000.000 TL 

olmak üzere İş Bankası C grubu paylarının geri alımına karar verildiği ve belirlenen 

limitler dahilindeki geri alım işlemlerinin yerine getirilmesi için Genel Müdürlük yetkili 

kılındığı bildirilmiştir. 

Karsan Otomotiv - 2Ç18 sonuçlarını 7.0 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın 

aynı döneminde, 4.7 milyon TL net kar açıklamıştı. Net satışlar 355 milyon TL olarak 

açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %31 büyüdü. Şirket, 2Ç18'de 50 

milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %7 

gerileme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 570 baz puan 

azalarak %14.2 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %10 büyüyerek 1,370 

milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 501 milyon TL (2Ç17: 301 milyon 

TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %40.6 (2Ç17: %37.3) 

olarak kaydedildi.   

Katmerciler Araç Üstü Ekipman - 2Ç18 sonuçlarını 2.8 milyon TL net kar ile açıkladı. 

Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %20 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %7 

azaldı. Net satışlar 25 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre 

yüzde %30 geriledi. Şirket, 2Ç18'de 14 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen 

senenin aynı dönemine göre yüzde %5 büyüme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz 

yılın aynı dönemine göre 1763 baz puan artarak %53.5 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel 

bazda yüzde %28 büyüyerek 342 milyon TL olarak gerçekleşti. En son kapanış fiyatına 

göre, şirket 15.5 F/K çarpanından ve 8.3 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir. 

Klimasan – Şirket 18 Eylül 2018 tarihinde pay başına 0,0303 TL nakit temettü ödeyecek. 

Parsan - 2Ç18 sonuçlarını 14.7 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı 

döneminde, 14.3 milyon TL net kar açıklamıştı. Net satışlar 120 milyon TL olarak açıklandı 

ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %61 yükseldi. Şirket, 2Ç18'de 35 milyon TL 

FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %80 yükseldi. 

FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 313 baz puan artarak %29.3 oldu. 

Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %9 yükselerek 688 milyon TL olarak gerçekleşti. 

Selçuk Ecza Deposu - 2Ç18 sonuçlarını 78.6 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net 

kar rakamı, 116.0 milyon TL olan piyasa beklentisinin altındadır. Açıklanan net kar rakamı, 

yıllık bazda yüzde %11 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %48 azaldı. Net satışlar 

3,262 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %27 arttı. 

Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 3,255 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. 

Şirket, 2Ç18'de 90 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine 

göre yüzde %9 azalış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 138 

milyon TL'nin altında gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 

111 baz puan azalarak %2.8 oldu. Şirketin net borcu 276 milyon TL olarak gerçekleşmiş 

olup, bir önceki çeyrekte şirketin net nakit pozisyonu 166 milyon TL olarak kaydedilmiştir 
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Net işletme sermayesi ise 1,986 milyon TL (2Ç17: 1,844 milyon TL) olarak gerçekleşirken, 

net işletme sermayesinin satışlara oranı %16.6 (2Ç17: %19.2) olarak kaydedildi. En son 

kapanış fiyatına göre, şirket 6.6 F/K çarpanından ve 6.6 FD/FAVÖK çarpanından işlem 

görmektedir.  

Tümosan - 2Ç18 sonuçlarını 5.0 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı 

döneminde de, 1.8 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 123 milyon TL olarak açıklandı 

ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %20 geriledi. Şirket, 2Ç18'de 01 milyon TL 

FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %44 gerileme 

gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 40 baz puan azalarak 

%0.9 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %100 büyüyerek 56 milyon TL 

olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 211 milyon TL (2Ç17: 218 milyon TL) olarak 

gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %40.6 (2Ç17: %40.0) olarak 

kaydedildi.   

Torunlar GYO - 2Ç18 sonuçlarını 218.4 milyon TL zarar ile açıkladı. Açıklanan zarar 

rakamı, -134.3 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Şirket geçen yılın aynı 

döneminde, 130.4 milyon TL net kar açıklamıştı. Net satışlar 654 milyon TL olarak 

açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %406 büyüdü. Açıklanan net satış 

rakamı piyasa beklentisi olan 671 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. 5. Levent projesindeki 

teslimatların ciro artışına olumlu katkısı olduğunu görüyoruz. Şirketin kira gelirleri ise, 

yıllık bazda, %24 artış kaydetti. Şirket, 2Ç18'de 237 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu 

rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %187 büyüme gösterdi. Açıklanan 

FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 322 milyon TL'nin altında gerçekleşti. FAVÖK marjı 

ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 2772 baz puan azalarak %36.2 oldu. Şirketin net 

borcu çeyreksel bazda yüzde %12 artarak 3,513 milyon TL olarak gerçekleşti. Türk 

lirasındaki değer kaybı şirketin net borcunun artışındaki en önemli nedendir. En son 

kapanış fiyatına göre, şirket 6.3 F/K çarpanından ve 6.3 FD/FAVÖK çarpanından işlem 

görmektedir. Ayrıca, şirketin net aktif iskontosu %71 olup, son bir yıl içerisinde ortalama 

%52 net aktif iskontosu ile işlem görmüştür. 
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Teknik Analiz 

USD/TL 

Kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Cuma günü yaptığı değerlendirmesinde Türkiye'nin 

yabancı para cinsinden kredi notunu "BB-" den "B"ye düşürdü, görünümünün "durağan" 

olduğunu bildirdi. Moody's ise S&P’den kısa süre sonra Türkiye'nin kredi notunu 

"Ba2"den "Ba3"e düşürdüğünü, görünümü "negatife" çevirdiğini açıkladı. Ancak art arda 

gelen not indirimi haberlerine rağmen TL’deki tepkinin oldukça sınırlı kaldığını ve kurun 

görece yatay seyrine devam ettiğini gördük. USTRY paritesinin bu sabah saatleri 

itibariyle 6 seviyesi altında hareket ettiğini görmekteyiz. Kurun geçtiğimiz hafta 

sergilediği hareketi ile birlikte, 5,85 seviyesi altındaki hareketlerin kalıcı olmakta 

zorlandığını ve bu seviye altına inişlerde sert bir yukarı yönlü tepki hareketi geldiğini 

gördük. Bu nedenle kurun kısa vadede 5,85 seviyesi altında kalıcı olmasını 

beklememekteyiz. Bu hafta bayram tatili nedeniyle yurt içi piyasalar kapalı olacak. Bu 

nedenle hafta içerisinde yurt içi piyasalarda takip edilecek önemli bir veri akışı 

bulunmazken, ABD cephesinde bu hafta Çarşamba günü açıklanacak olan FOMC 

tutanakları ve Fed Başkanı Powell’ın Cuma günü Jackson Hole’da gerçekleştireceği 

konuşma takip edilecek. USDTRY paritesi bu sabah saatleri itibariyle 5,99 seviyesinden 

işlem görüyor. Kurun rekor seviyelerde seyrediyor olması nedeniyle düşüş hareketlerinde 

destek görevi görebilecek ya da yükseliş hareketlerinde sınırlayıcı rol üstlenebilecek 

güçlü bir destek / direnç seviyemiz bulunmamakta. 
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EUR/USD 

Cuma günkü EURUSD analizimizde, paritenin kısa vadede yükseliş çabasını sürdürmesini 

ve gün içerisinde 1,14 seviyesi üzerini hedef almasını beklediğimizi ifade etmiştik. 

Beklediğimiz üzere, dolar endeksindeki geri çekilmenin de etkisi ile birlikte, Cuma günü 

yükseliş hareketini sürdüren EURUSD paritesi, 1,1440 seviyesi üzerine kadar yükseldi. Bu 

sabah saatleri itibariyle paritenin 1,1425 seviyesi civarında hareket ettiğini görüyoruz. 

Aşağıdaki grafik üzerinden de görebileceğimiz üzere, EURUSD paritesi kısa vadeli bir 

yükseliş kanalı bünyesinde hareket etmekte ve bu sabah saatleri itibariyle söz konusu 

kanalın alt sınırına yakın bir bölgede işlem görmekte. Dolayısı ile paritenin kanal sınırına 

denk gelen 1,1415 seviyesi üzerinde tutunması durumunda yükseliş çabasına devam 

etmesi ve kısa vaddede1,1450 seviyesi üzerini hedef alması beklenebilir. Paritedeki kısa 

vadeli teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1,1426 seviyesinden 

işlem görmekte olan EURUSD paritesinde, 1,1406 seviyesi destek, 1,1445 seviyesi ise 

direnç konumunda. Paritede 1,1445 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir 

sonraki direnç seviyemiz 1,1482, 1,1406 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise 

bir sonraki destek seviyemiz 1,1377. 
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XAUUSD 

Geçtiğimiz hafta Cuma günü, dolar endeksindeki geri çekilmenin de etkisi ile birlikte 

kayıplarını telafi etmeyi sürdüren altın fiyatları, 1185 seviyesi üzerine kadar yükseldi. 

Altının bu sabah saatlerinde 1185 seviyesi üzerindeki seyrini korumakta olduğunu 

görüyoruz. Bu noktada, aşağıdaki grafik üzerinden de görülebileceği üzere, altının 

günlük grafiğinde Parabolic SAR sınırına ve aynı zamanda eski kanalın alt çizgisine denk 

gelen 1190 seviyesinin üzerine yükselmesi kısa vadede zor görünüyor. Bu nedenle 

altındaki mevcut yükseliş çabasının 1190 seviyesine kadar sürebileceği, ancak bu 

seviyenin aşılamaması durumunda yükseliş çabasının kısa vadeli bir durulma 

yaşayabileceği görüşündeyiz. Altındaki kısa vadeli teknik seviyelere bakacak olursak: Bu 

sabah saatleri itibariyle 1185,76 seviyesinden işlem görmekte olan altın fiyatlarında 1185 

seviyesi destek, 1190,62 seviyesi ise direnç konumunda. 1190,62 direncinin yukarı yönlü 

kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1195, 1185 desteğinin aşağı yönlü 

kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1180. 
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Piyasalara Genel Bakış 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 2,850 %0.3 %0.6 %1.7 %4.9 %6.6

DAX 12,211 -%0.2 -%1.7 -%2.8 -%2.2 -%5.5

FTSE 7,559 %0.0 -%1.4 -%1.6 %4.3 -%1.7

Nikkei 22,270 -%0.3 %1.6 -%2.1 %1.3 -%2.4

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 88,735 %1.8 -%6.5 -%5.7 -%21.8 -%23.1

Çin 2,669 %0.1 -%4.1 -%5.6 -%16.5 -%19.2

Hindistan 37,948 %0.5 %0.7 %4.5 %13.2 %12.0

Endonezya 5,784 %1.5 -%3.4 %0.1 -%11.0 -%7.6

Rusya 2,255 -%0.3 -%0.9 %0.3 -%0.7 %6.9

Brezilya 76,029 -%1.0 -%0.6 -%3.2 -%11.4 -%0.5

Meksika 48,265 %0.4 -%0.2 -%1.3 -%0.9 -%2.2

Güney Afrika 56,648 %0.2 -%1.8 -%0.6 -%2.2 -%4.8

Oynaklık Endeksleri

VIX 13 -%6.0 -%4.0 %4.8 -%35.0 %14.5

EM VIX 21 -%2.4 %6.1 %24.1 -%9.3 %28.9

MOVE 51 %0.2 %0.1 %8.7 -%19.6 %8.8

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 6.0177 %3.1 -%6.4 %25.3 %60.6 %58.4

Brezilya 3.9104 %0.1 %1.3 %1.9 %21.1 %18.2

Güney Afrika 14.6382 -%0.7 %3.9 %10.3 %26.2 %18.2

Çin 6.8775 -%0.1 %0.5 %2.5 a.d. %5.7

Hindistan 70.1575 a.d. %2.1 %2.3 %9.3 %9.8

Endonezya 14615 %0.1 %1.4 %1.7 a.d. %7.7

CDS *

Türkiye 492.8 16.3 39.2 114.0 102.6 10.9

Brezilya 241.5 4.6 4.1 -13.3 40.6 40.4

Güney Afrika 223.3 8.2 7.5 26.0 29.6 23.7

Endonezya 123.8 -0.2 6.7 1.1 34.3 24.4

Rusya 162.7 1.0 -9.8 42.8 23.9 22.1

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %22.1 0.1 0.0 4.4 10.2 10.5

Brezilya %11.9 0.1 0.0 0.5 2.0 a.d.

Hindistan %7.9 a.d. 0.1 0.1 0.3 0.5

Endonezya %8.0 0.0 0.3 0.4 a.d. 1.7

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %8.4 0.15 -0.03 1.29 2.72 a.d.

Brezilya %5.7 0.02 -0.02 0.05 0.85 1.12

Güney Afrika %5.2 a.d. a.d. a.d. a.d. 0.65

Endonezya %4.4 0.03 0.08 0.19 a.d. a.d.

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 71.83 %0.6 -%1.3 -%0.5 %10.8 %7.4

Ham Petrol - WTI USD/varil 65.91 %0.7 -%2.5 -%3.2 %6.9 %9.1

Altın - USD / oz 1176.5 %0.0 -%2.9 -%4.1 -%13.1 -%10.1

Gümüş - USD / t oz. 14.631 -%0.6 -%4.3 -%5.9 -%12.5 -%14.7

Commodity Bureau Index 413.5 -%0.1 -%2.0 -%4.4 -%6.4 -%4.4

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

DeğişimSon Fiyat / 

Değer
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Yatırım Merkezlerimiz 

 
 

Genel Müdürlük
Nispetiye Cad. B-3 Blok Kat: 9 Akmerkez 

Etiler - İSTANBUL

0 212 355 46 46

Adana

Cemal Paşa Mah. Gazipaşa Bul. 

Cemal Uğurlu Apt. Kat: 1 D: 4 ADANA

(0 322) 457 77 55

Ankara

Remzi Oğuz Arık Mah. Tunalı Hilmi Cad. 

Yaprak Apt. No: 94 Kat: 2 D: 9 

Kavaklıdere Çankaya - ANKARA

(0 312) 435 18 36

Antalya

Şirinyalı Mah. İsmet Gökşen Cad. Özden 

Apt. No:82/6 Muratpaşa - ANTALYA

(0 242) 248 45 20

Denizli

Urban İş Merkezi 2. Ticari Yol Daire 26 

Kat: 6 Bayramyeri - DENİZLİ

(0 258) 265 87 85

Karadeniz Ereğli

Murtaza Mah. Hamamüstü Sok. İ. Esat 

Taneri İş Merkezi No: 19 Kat: 2 

Karadeniz Ereğli - ZONGULDAK

Erenköy

Bağdat Cad. Çubukçu Apt. No: 333 

Kat: 2 D: 4 Kadıköy - İSTANBUL

(0 216) 348 82 82

Gaziantep

Bakırköy

İstanbul Cad. Bakırköy İş Merkezi No: 

6 Kat: 4 D: 14 Bakırköy - İSTANBUL

(0 212) 570 52 59

Bursa

Muradiye Mah. Çekirge Cad. Koçer Apt. 

No: 49 Kat: 2 D: 4 Osmangazi - BURSA

(0 224) 225 64 10

Girne

Şehit Necati Gürkaya Mevkii Çağdaş Apt. 

Kat: 1 D: 1 Girne - KKTC

İncilipinar Mah. Gazimuhtarpaşa Bul. 

Kepkepzade Park İş Merkezi B Blok No: 

18 Kat: 1 D: 5 GAZİANTEP

(0 342) 232 35 35

İzmit

Hürriyet Cad. Kaya İşhanı No: 39/5 İzmit - 

KOCAELİ

İzmit İrtibat

Ömerağa Mah. Alemdar Cad. İ. Kolaylı 

Apt. No: 8 Kat: 2 İzmit KOCAELİ

(0 324) 238 11 89 (0 252) 321 08 00

Marmaris İrtibat Bürosu Akatlar İrtibat Bürosu

Kemeraltı Mah. Orgeneral Mustafa 

Muğlalı Cad. Güven Apt. No: 22 D: 2 

Marmaris / MUĞLA

(0 212) 355 4605

Akatlar Mahallesi Ebulula Mardin Cad. 

Maya Meridien İş Merkezi No:16 D Blok 

Kat:11 Bağımsız Bölüm No:29 Akatlar-

Beşiktaş/İSTANBUL

(0 216) 306 22 71 - 306 22 06 (0 352) 221 08 68 - 222 82 51

(0 392) 815 14 54-55-56

Mersin

Çankaya Mah. Bahri Ok İş Merkezi B 

Blok No: 78 MERSİN

(0 262) 260 01 01

Kartal Kayseri

İzmir

 Şair Eşref Bul. Ragıp Şanlı İş Merkezi 

No: 6 Kat: 3 D: 306 Çankaya - İZMİR

(0 232) 445 01 61

(0 372) 316 40 50

Üsküdar Cad. Cevat Kayacan Apt. No: 

26 Kat: 4 D: 8 Kartal - İSTANBUL

Cumhuriyet Mah. Turan Cad. Turan Plaza 

Apt. No:8 Kat:2 D:5 Melikgazi / KAYSERİ

(0 262) 323 11 33
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Uyarı Notu 

Bu raporda yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmakta 

olup finansal bilgi ve genel yatırım tavsiyesi kapsamında hazırlanmıştır ve hiçbir şekilde yatırım danışmanlığı kapsamında 

değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel 

sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri 

tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi 

beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.  

Yatırım Danışmanlığı hizmeti talep edilmesi halinde; yatırımcının Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile Yatırım 

Danışmanlığı sözleşmesi imzalamış olması, Yerindelik Testi’ni tamamlamış ve risk grubunun belirlemiş olması zorunludur. 

Bu raporda yer alan her türlü bilgi, yorum ve tavsiye uygunluk testi ile tespit edilecek risk grubunuz ve getiri beklentiniz ile 

uyumlu olmayabilir. Dolayısıyla, uygunluk testi neticesinde risk grubunuz tespit edilmeden sadece burada yer alan bilgilere 

dayanılarak yatırım kararı verilmesi amaç, bilgi ve tecrübenize uygun sonuçlar doğurmayabilir.  

Bu rapor herhangi bir sürede belirli bir getirinin sağlanacağına dair bir taahhüt içermemekte olup, zaman içerisinde piyasa 

koşullarında meydana gelen değişiklikler nedeniyle yorum ve tavsiyelerde değişiklikler söz konusu olabilir. Bu raporda 

bahsedilen yatırım araçlarının fiyatları ve değerleri yatırımcıların menfaatlerine aykırı olarak hareket edebilir ve netice 

itibariyle yatırımcılar anaparalarını kaybetme riski ile karşı karşıya kalabilirler. Bu raporda yer alan geçmiş performans 

verileri gelecekte elde edilecek sonuçların bir garantisi olarak kabul edilemez. 

Bu raporda yer alan tüm bilgiler ve görüşler yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 

tarafından güncel ve güvenilir kaynaklardan temin edilmiş olmakla beraber, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. söz 

konusu bilgilerin doğru ve tam olduğunu taahhüt etmemektedir. Raporlardaki yorumlardan, bilgilerin tam veya doğru 

olmaması ve/veya güncellenme nedeniyle doğabilecek maddi ve manevi zararlardan Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 

ve çalışanları sorumlu tutulamaz. 

Bu rapor, sadece gönderildiği kişilerin kullanımı içindir. Bu raporun tümü veya bir kısmı Tacirler Yatırım Menkul Değerler 

A.Ş.’nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilere gösterilemez, ticari amaçla kullanılamaz. Aksi 

halde, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. uğramış olduğu bütün zarar ve ziyanı talep etme hakkını saklı tutar. 

 

 

 

 

 


