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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu  

Koronavirüs aşısına ilişkin gelişmekler risk iştahını artırırken, dün 

küresel borsaların değer kazandığı takip edildi. BIST-100 endeksi ise 

haftanın ilk işlem gününü %3,3’lük yükselişe 1.232 puandan 

tamamladı. TL’nin dün gelişen ülke kurları arasında olumlu ayrıştığı ve 

%5’in üzerinde bir primle dolar karşısında en fazla değer kazanan 

para birimi konumunda olduğu takip edildi. Merkez Bankası Başkanı 

Naci Ağbal’ın dün yaptığı ilk yazılı basın açıklamasının 19 Kasım 

tarihinde gerçekleşecek olan PPK toplantısına ilişkin faiz artırım 

beklentilerini canlı tutması TL’deki olumlu ayrışmada etkili oldu. 

Bununla birlikte 8 seviyesine kadar gerileyen USDTRY paritesi günü 

düşüşle tamamladı. Türkiye 5 yıllık CDS primi 464 baz puana inerken, 

AOFM ise %14,20’ye çıktı. Bu sabah saatlerinde Asya piyasalarının 

karışık bir seyir izlediğini, ABD endeks vadelilerinde ise hafif satıcılı bir 

resmin ön plana çıktığını görmekteyiz.  Bugün yurt içi piyasalarda 

Hazine ihaleleri ve Ağustos dönemi işgücü istatistikleri verileri 

açıklanacak. Yurt dışında ise Almanya ve Euro Bölgesi’nden gelecek 

olan ZEW Ekonomik Büyüme Beklenti Endeksi verileri takip edilecek.  

BİST-100 endeksindeki teknik görünüme baktığımızda, dünkü 

beklentimizde “1174’den yükselen kanal desteğimizin üzerinde kalıp 

1210’da bulunan yükselen kanal direncine doğru yükselişin devam 

etmesini bekleyebiliriz. 1225 ise bir önceki zirve seviyesi olarak hafta 

içerisinde takip edebiliriz.” demiştik. Dün gapli güçlü bir açılış ve 

ardından 35 milyar TL bulan bir işlem hacmi ile 1225 direncinin 

üzerinde bir kapanış gerçekleştirdik. Bugün 1225 desteğini teyit eden 

ve ardından 1244.5’de bulunan yıl ve tüm zamanların zirvesini test 

etmesini bekleyebiliriz. 1225 desteği kırılması durumunda 1206 ve 

1183 diğer desteklerimizdir. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan atandı. 

▪ TCMB Başkanı Ağbal ilk yazılı basın açıklamasını yayınladı. 

▪ Hazine bugün 2 yıl ve 5 yıl vadeli olmak üzere iki ayrı sabit 

kuponlu tahvil ihalesi düzenleyecek. 

▪ Saat 10:00’da Ağustos dönemi (Temmuz-Ağustos-Eylül) işgücü 

istatistikleri açıklanacak. 

▪ İhracat İklim Endeksi Ekim ayında 51,2’ye geriledi. 

Şirket ve Sektör Haberler 

▪ AGHOL, BIMAS, DOAS, HALKB, SELEC, VAKBN, YATAS, BIM – 

3Ç20 sonuçlarını açıkladı.  

▪ Borsa İstanbul – Ekim ayı yabancı işlemlerini açıkladı. 

▪ Havacılık Sektörü -DHMİ Ekim ayına ait Havalimanları 

İstatistiklerini açıkladı. 

 

 

 

 

 

 

 
Piyasa gündemi ve veri takvimi

10 Kasım   Ağustos dönemi işgücü istatistikleri

                  Hazine ihaleleri (2 yıl & 5 yıl sabit kuponlu) 

11 Kasım   Eylül Ödemeler Dengesi verileri  

12 Kasım   Haftalık yabancı portföy hareketleri (30 Eki.-6 Kas.)

                  Haftalık para ve banka istatistikleri (30 Eki.-6 Kas.)

13 Kasım   Ağustos Sanayi Üretimi verileri

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 1.232 %3,3 %8,6

BIST-30 1.356 %4,1 %8,8

Banka 1.258 %6,3 %10,3

Sanayi 1.901 %2,2 %8,1

Hizmet 1.092 %2,1 %7,1

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 11,75 11,75 11,75

AOFM 14,20 13,45 11,64

2 yıllık bono faizi 14,92 9,79 9,29

10 yıllık bono faizi 13,22 14,42 13,61

Kur

USD/TL 8,18 -%2,4 %3,4

EUR/TL 9,72 -%0,3 %4,2

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 8,95 -%1,4 %3,8

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 188 173 182

Ortalama işlem hacmi * 4,42 3,90 4,04

* milyar ABD doları 

BIST-100 2019 2020T 2021T

F/K 8,9x 11,0x 6,4x

PD/DD 1,00x 0,92x 0,82x

PD/DD (Banka) 0,63x 0,44x 0,39x

FD/Satışlar 0,87x 1,11x 0,91x

FD/FAVÖK 5,9x 7,7x 5,7x

Kar büyümesi -%9,0 -%12,4 %71,7

Özsermaye karlılığı %12,0 %10,0 %13,8

Temettü verimi %3,3 %2,5 %4,2

İletişim:

Yurtiçi Satış Operasyon

destek@tacirler.com.tr

+90 212 355 4646

% değişim

Kaynak: Bloomberg, Tacirler Yatırım



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Kasım 2020 

 

 

 

Günlük Bülten   2 

 

Ekonomi ve Politika Haberleri  

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan atandı 

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, görevden affını isteyen ve 

talebi kabul edilen Berat Albayrak’tan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığına TBMM 

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AKP Mersin Milletvekili Lütfi Elvan atandı. 

TCMB Başkanı Ağbal ilk yazılı basın açıklamasını yayınladı 

TCMB Başkanı Naci Ağbal dün yaptığı ilk yazılı basın açıklamasında Türkiye Cumhuriyet 

Merkez Bankası olarak temel amacımız fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmektir. Fiyat 

istikrarı temel amacı doğrultusunda tüm politika araçları kararlılıkla kullanılacaktır. Para 

politikasında, şeffaflık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik ilkeleri çerçevesinde iletişim 

güçlendirilecektir.” ifadelerini kullandı. Ağbal, 19 Kasım’da gerçekleşecek PPK 

toplantısına kadar mevcut durum ve beklentilerin gözden geçirilip gelişmelerin de 

yakından takip edilerek; oluşacak veri ve değerlendirmeler ışığında gerekli politika 

kararlarının alınacağını belirtti.  

• Sözkonusu basın açıklamasının piyasadaki “olağanüstü toplantı” beklentilerini 

ortadan kaldırdığı belirtilebilir. 

• Diğer tarfta 19 Kasım taraihinde gerçekleşecek olan PPK toplantısında faiz 

arttırımı beklentilerini de canlı tuttuğunu düşünüyoruz. 

Hazine bugün 2 yıl ve 5 yıl vadeli olmak üzere iki ayrı sabit kuponlu 
tahvil ihalesi düzenleyecek 

Hazine, bugün düzenlenecek iki ihalenin ardından 24 Kasım’da 7 yıllık değişken faizli 

tahvil ihalesi ve 2,5 yıllık bir aradan sonra ilk defa 10 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil 

ihalesi düzenleyerek ihale programını sonlandırmayı planlanıyor. 

• Hazine Kasım ayında 29,2 milyar TL iç borç itfası karşılığında 10 milyar TL 

borçlanma projeksiyonunda bulundu. 

Saat 10:00’da Ağustos dönemi (Temmuz-Ağustos-Eylül) işgücü 
istatistikleri açıklanacak 

Temmuz dönemi (Haz-Tem-Ağu) işsizlik oranı %13,4 olarak gerçekleşti. Mevsimsel 

etkilerden arındırdığımızda işsizlik oranında %14,1 seviyesinden %13,6’ya düşüş 

yaşandı. Aynı dönemde işgücüne katılım oranında (mevsimsel etkilerden arındırılmış) 

%48,6 seviyesinden %49,3’e yükseliş olmasına rağmen, işsizlik oranındaki gerileme 

olumlu bir resmi işaret etti. Katılım oranındaki düşüşün Haziran ile beraber yönünü 

yukarı çevirdiği görülüyor.  

• Devlet destekleri ve işgücüne katılım oranının gelecek dönemde ne yönde 

gelişeceği işsizlik oranları üzerinde oldukça etkileyici faktörler olacak. Finansal 

koşullardaki sıkılaşmaya bağlı olarak ekonomik aktivitedeki canlanmanın ivme 

kaybetmesi beklenirken, gelecek dönemde devlet desteklerinin de kademeli 

olarak geri çekilmesi durumunda işsizlik oranındaki yüksek seviyelerin bir süre 

daha devam etmesi beklenebilir. 

İhracat İklim Endeksi Ekim ayında 51,2’ye geriledi  

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul 

Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi'nin Ekim 2020 dönemi 
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sonuçları açıklandı. Eylülde 51,9 olarak ölçülen İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi 

Endeksi, ekimde 51.2'ye gerilemesine rağmen eşik değerin üzerinde kalarak ihracat 

ikliminde ılımlı düzeyde güçlenmeye işaret etti. Endeksdeki gerilemenin en önemli 

nedeni ise Euro bölges ülkelerinde Covid-19 vaka sayılarının artmasıyla yaşanan talebin 

zayıflaması olarak öne çıktı. Ekim ayında Fransa, İtalya, İspanya, İrlanda ve 

Yunanistan'da üretim azalırken, Birleşik Krallık'ta ise büyüme sert bir şekilde yavaşladı. 

Avrupa'nın ana güç kaynağı, büyümenin güçlü şekilde devam ettiği ve hatta eylül ayına 

göre hafif ivme kazandığı Almanya oldu. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

Alcatel Teletas - 3Ç20 sonuçlarını 18.9 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın 

aynı döneminde, 43.5 milyon TL net kar açıklamıştı. Net satışlar 374 milyon TL olarak 

açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %52 arttı. Şirket, 3Ç20'de 27 

milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %34 

azalış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 922 baz puan 

azalarak %7.1 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 946 baz 

puan azaldı ve %10.1 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık 

bazda, 39 baz puan azaldı ve %4.1 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 503 

milyon TL (3Ç19: 316 milyon TL ve 2Ç20: 367 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net 

işletme sermayesinin satışlara oranı %46.3 (3Ç19: %54.2 ve 2Ç20: 38.3%) olarak 

kaydedildi. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %52 azalarak 58 milyon 

TL olarak gerçekleşmiştir.             

  

Arena Bilgisayar - 3Ç20 sonuçlarını 16.4 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net 

kar rakamı, yıllık bazda yüzde %209 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %12 arttı. Net 

satışlar 1,400 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 

%135 arttı. Şirket, 3Ç20'de 48 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin 

aynı dönemine göre yüzde %200 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı 

dönemine göre 74 baz puan artarak %3.4 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt 

marjı, yıllık bazda, 96 baz puan azaldı ve %4.9 olarak gerçekleşti. Faaliyet 

giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 201 baz puan azaldı ve %1.7 olarak 

gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 687 milyon TL (3Ç19: 405 milyon TL ve 2Ç20: 583 

milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %14.3 (3Ç19: 

%15.4 ve 2Ç20: 14.6%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %22 

artarak 140 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 0.9 olarak 

gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.2 olarak kaydedilmiştir. En son 

kapanış fiyatına göre, şirket 21.5 F/K çarpanından ve 9.6 FD/FAVÖK çarpanından işlem 

görmektedir.    

 

Anadolu Grubu Holding – Şirket 3Ç20 sonuçlarını 259 milyon TL net ile açıkladı ve 

açıklanan net kar rakamı yıllık bazda %7 artışı işaret etmektedir. Konsolide ciro, yıllık 

bazda, %26 artarken konsolide FAVÖK ise yıllık bazda %31 artış kaydetti. Güçlü net 

satış büyümesi Anadolu Efes’in yürüttüğü bira ve meşrubat faaliyetlerindeki net satış 

büyümesi elde edilmiş olup, güçlü FAVÖK büyümesi ise Anadolu Efes’in yürüttüğü bira 

ve meşrubat faaliyetleri ve otomotiv bölümünün güçlü sonuçlarıya kaydedilmiştir. 

Konsolide net borç 13,6 milyar TL (1,5 milyar EUR) olarak kaydedildi ve 1Y20’ye göre 

Euro bazında %24 azaldı. Net borç/FAVÖK rasyosu 1,8 olarak kaydedilirken, 1Y20’de 2,2 
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idi. Holding seviyesindeki net borç, çeyreksel bazda, %24 artış kaydetti ve 2,6 milyar 

TL’ye geriledi. Holding’in konsolide borcunun %27’si kısa vadeli olup, ortalama vade 

süresi 24 aydır. Öte yandan, holding seviyesinde bulunan döviz bazlı borcunun %84’ü 

kur riskine karşı hedge edilmiştir. 1Y20 sonuçlarına göre Anadolu Grubu Holding’in net 

aktif değeri iskontosunu %48 olarak hesaplıyoruz ve ayrıca şirketin halka açık iştirakleri 

ve net borcuna göre de %32 iskontolu işlem gördüğünü hesaplıyoruz. 

Ayen Enerji - 3Ç20 sonuçlarını 39.6 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı 

döneminde, 13.8 milyon TL net kar açıklamıştı. Net satışlar 138 milyon TL olarak 

açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %29 arttı. Şirketin yurtdışı 

satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %91 azalış kaydetti ve net satışlardaki payı %18 

oldu. (3Ç19: %211) Şirket, 3Ç20'de 79 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen 

senenin aynı dönemine göre yüzde %110 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz 

yılın aynı dönemine göre 2205 baz puan artarak %57.1 oldu. Detaylarına baktığımızda, 

şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 2838 baz puan arttı ve %52.4 olarak gerçekleşti. Faaliyet 

giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 466 baz puan arttı ve %10.9 olarak gerçekleşti. 

Net işletme sermayesi ise -07 milyon TL (3Ç19: 114 milyon TL ve 2Ç20: 62 milyon TL) 

olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı -%1.5 (3Ç19: %16.9 ve 

2Ç20: 13.7%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %15 artarak 

2,300 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 9.3 olarak gerçekleşmiş 

olup, net borç/özsermaye rasyosu 2.9 olarak kaydedilmiştir.   

Bagfaş - 3Ç20 sonuçlarını 73.1 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı 

döneminde, 60.3 milyon TL net kar açıklamıştı. Net satışlar 226 milyon TL olarak 

açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %6 düştü. Şirketin yurtdışı 

satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %40 azalış kaydetti ve net satışlardaki payı %38 

oldu. (3Ç19: %47) Şirket, 3Ç20'de 38 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen 

senenin aynı dönemine göre yüzde %2 azalış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın 

aynı dönemine göre 59 baz puan artarak %16.8 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin 

brüt marjı, yıllık bazda, 55 baz puan azaldı ve %15.0 olarak gerçekleşti. Faaliyet 

giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 82 baz puan azaldı ve %3.5 olarak gerçekleşti. 

Net işletme sermayesi ise -133 milyon TL (3Ç19: -51 milyon TL ve 2Ç20: -104 milyon TL) 

olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı -%14.1 (3Ç19: -%6.8 ve 

2Ç20: -10.9%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %5 artarak 

440 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 2.6 olarak gerçekleşmiş 

olup, net borç/özsermaye rasyosu 1.3 olarak kaydedilmiştir.  

Bim - 3Ç20 sonuçlarını 654 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 533 

milyon TL olan piyasa beklentisinin %23 üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık 

bazda yüzde %0 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %6 azaldı. Beklentilerden daha iyi 

gerçekleşen faaliyet performansı şirketin net kar artışındaki ana nedendir. Net satışlar 

13,6 milyar TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %30 arttı. 

Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 13,4 milyar Tlile uyumlu gerçekleşti. 

Şirketin aynı mağaza satışları yıllık bazda %17 arttı. Detaylarına baktığımızda, günlük 

ortalama müşteri trafiğini COVID-19 salgını nedeniyle %11 azalırken günlük ortalama 

sepet büyüklüğünün %33 arttı. Şirket, 3Ç20'de 1,217 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu 

rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %44 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK 

rakamı piyasa beklentisi olan 1,141 milyon TL'nin %7 üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı 

ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 86 baz puan artarak %9.0 oldu. Detaylarına 

baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 77 baz puan arttı ve %18.5 olarak 

kaydedildi. Faaliyet giderleri yıllık bazda %29 arttı ve faaliyet giderleri/satışlar rasyosu 
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ise, yıllık bazda, 9 baz puan azalarak ve %12.2 olarak gerçekleşti. UFRS-16 hariç FAVÖK 

908 milyon TL olarak kaydedilmiş olup, yıllık bazda %56 artış kaydetti ve %6,7 FAVÖK 

marjı olarak gerçekleşti (3Ç19: %5,8). Net işletme sermayesi ise -2,856 milyon TL) olarak 

gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı -%5.6 (9A19: -%5,6 ve 1Y20: -

5,8%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %89 artarak 3,971 

milyon TL olarak gerçekleşti. UFRS-16 etkileri hariç bırakıldığında, şirketin net nakit 

pozisyonu 1,666 milyar TL olarak gerçekleşmiş olup, çeyreksel bazda %42 azalışı işaret 

etmektedir. 

Borsa İstanbul Ekim ayı yabancı işlemler verilerini açıkladı. Ekim ayında yabancı 

yatırımcılar net 260 milyon ABD doları tutarında pay senedi sattılar. Yılbaşından bu 

yana yabancı yatırımcılar 6.197 milyon ABD doları tutarında pay senedi sattılar. En çok 

net alımların olduğu pay senetleri: TTKOM (13 milyon ABD doları), FROTO (13 milyon 

ABD doları), PETKM (12 milyon ABD doları), BIMAS (12 milyon ABD doları) ve YKBNK 

(11 milyon ABD doları). En çok net satışların olduğu pay senetleri: GARAN (60 milyon 

ABD doları), KCHOL (28 milyon ABD doları), ASELS (22 milyon ABD doları), SISE (21 

milyon ABD doları) ve SOKM (19 milyon ABD doları). Banka pay senetlerinde 60 milyon 

ABD doları tutarında net satım vardı.  

Celebi - 3Ç20 sonuçlarını 46.3 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı 

döneminde, 131.7 milyon TL net kar açıklamıştı. Net satışlar 454 milyon TL olarak 

açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %22 düştü. Şirket, 3Ç20'de 156 

milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %19 

azalış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 111 baz puan 

artarak %34.4 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 248 baz 

puan azaldı ve %36.5 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık 

bazda, 34 baz puan azaldı ve %10.8 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 24 

milyon TL (3Ç19: 89 milyon TL ve 2Ç20: -49 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net 

işletme sermayesinin satışlara oranı %1.6 (3Ç19: %4.7 ve 2Ç20: -2.9%) olarak kaydedildi. 

Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %9 artarak 1,297 milyon TL olarak gerçekleşti. 

Net borç/FAVÖK rasyosu 4.0 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 3.6 

olarak kaydedilmiştir.  

Doğtaş Kelebek - 3Ç20 sonuçlarını 20.0 milyon TL net kar ile açıkladı. Şirket geçen yılın 

aynı döneminde, 0.4 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 273 milyon TL olarak 

açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %96 arttı. Şirket, 3Ç20'de 52 

milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %368 

artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1114 baz puan 

artarak %19.2 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 544 baz 

puan arttı ve %35.0 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 

631 baz puan azaldı ve %21.1 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 162 milyon 

TL (3Ç19: 149 milyon TL ve 2Ç20: 172 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme 

sermayesinin satışlara oranı %20.8 (3Ç19: %25.0 ve 2Ç20: 26.8%) olarak kaydedildi. 

Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %5 artarak 580 milyon TL olarak gerçekleşti. 

Net borç/FAVÖK rasyosu 4.9 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu -

22.6 olarak kaydedilmiştir.  

Global Yatirim Holding - 3Ç20 sonuçlarını 81.1 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket 

geçen yılın aynı döneminde, 13.5 milyon TL net kar açıklamıştı. Net satışlar 459 milyon 

TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %6 arttı. Şirket, 

3Ç20'de 104 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre 
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yüzde %41 azalış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1806 

baz puan azalarak %22.7 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 

2041 baz puan azaldı ve %17.4 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, 

yıllık bazda, 175 baz puan azaldı ve %16.2 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 

372 milyon TL (3Ç19: 378 milyon TL ve 2Ç20: 303 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net 

işletme sermayesinin satışlara oranı %24.8 (3Ç19: %28.2 ve 2Ç20: 20.5%) olarak 

kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %17 artarak 5,633 milyon TL 

olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 14.6 olarak gerçekleşmiş olup, net 

borç/özsermaye rasyosu 5.1 olarak kaydedilmiştir.        

                  

Goltas Cimento - 3Ç20 sonuçlarını 0.1 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı, yıllık bazda yüzde %98 azalırken, şirket 2Ç20'de 2.4 milyon TL zarar açıklamıştı. 

Net satışlar 192 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 

%96 arttı. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %107 artış kaydetti ve 

net satışlardaki payı %37 oldu. (3Ç19: %28) Şirket, 3Ç20'de 26 milyon TL FAVÖK 

açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %107 artış gösterdi. 

FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 73 baz puan artarak %13.6 oldu. 

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 35 baz puan arttı ve %28.3 

olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 336 baz puan 

azaldı ve %16.4 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 263 milyon TL (3Ç19: 262 

milyon TL ve 2Ç20: 225 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin 

satışlara oranı %45.3 (3Ç19: %55.9 ve 2Ç20: 46.2%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu 

çeyreksel bazda yüzde %13 artarak 475 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK 

rasyosu 5.6 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 1.6 olarak 

kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 36.5 F/K çarpanından ve 10.9 

FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.  

Halk G.M.Y.O. - 3Ç20 sonuçlarını 4.7 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı 

döneminde, 22.4 milyon TL net kar açıklamıştı. Net satışlar 35 milyon TL olarak 

açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %34 düştü. Şirket, 3Ç20'de 10 

milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %61 

azalış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1985 baz puan 

azalarak %28.4 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 132 baz 

puan azaldı ve %54.0 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık 

bazda, 1925 baz puan arttı ve %27.4 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise -13 

milyon TL (3Ç19: 117 milyon TL ve 2Ç20: 24 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net 

işletme sermayesinin satışlara oranı -%7.5 (3Ç19: %81.1 ve 2Ç20: 13.1%) olarak 

kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %1 artarak 378 milyon TL olarak 

gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 5.7 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye 

rasyosu 0.1 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 8.1 F/K 

çarpanından ve 43.1 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.   

Havacılık Sektörü -DHMİ Ekim ayına ait Havalimanları İstatistiklerini açıkladı. Toplam 

yolcu sayısı Ekim ayında 8,9 milyon olarak gerçekleşirken bir önceki ay yolcu sayısı 9,5 

milyon idi. Açıklanan Ekim ayı yolcu sayısı yıllık bazda %54’lük düşüşü işaret etmektedir. 

Detaylarına baktığımızda, yurtiçi ve yurtdışı yolcu sayılarında, sırasıyla, %39 ve %66 

düşüş gerçekleşmiş olup 5,1 ve 3,7 milyon yolcu olarak kaydedildi.Ocak-Eylül 

döneminde, toplam yolcu sayısında %61’lik gerileme kaydedilmiş olup, yurtiçi yolcu 

sayısı %50’lik gerileme ile 42,6 milyon kişi ve yurtdışı yolcu sayısı ise %71’lik gerileme ile 

95,7 milyon yolcu olarak kaydedildi. Yıllıklandırılmış olarak, toplam yolcu sayısı, geçen 
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senenin Ekim ayında göre %53 azaldı ve detaylarına baktığımızda, yurtiçi ve yurtdışı 

yolcu sayılarında %43 ve %62 düşüşler olduğunu görüyoruz. TAV Havalimanları 

tarafından Türkiye’de işletilen havalimanlarındaki trafik Ekim ayında yıllık bazda %55 

geriledi. Yurtiçi trafik %48 gerilerken yurtdışı trafik %59 düştü. Ocak- Ekim döneminde 

ise toplam yolcu düşüşü %68 olarak kaydedilirken yurtiçi ve yurtdışı yolcu sayısındaki 

gerilemeler sırasıyla %56 ve %76 olarak gerçekleşti. 

Ihlas Holding - 3Ç20 sonuçlarını 33.4 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı 

döneminde, 12.2 milyon TL net kar açıklamıştı. Net satışlar 239 milyon TL olarak 

açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %40 arttı. Şirket, 3Ç20'de 24 

milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %626 

artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 803 baz puan 

artarak %9.9 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 349 baz 

puan arttı ve %22.5 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 

517 baz puan azaldı ve %14.9 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 1,517 milyon 

TL (3Ç19: 1,114 milyon TL ve 2Ç20: 1,367 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme 

sermayesinin satışlara oranı %155.5 (3Ç19: %100.3 ve 2Ç20: 150.7%) olarak kaydedildi. 

Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %34 azalarak 202 milyon TL olarak 

gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 3.7 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye 

rasyosu 0.5 olarak kaydedilmiştir.           

               

Izmir Demir Celik - 3Ç20 sonuçlarını 203.3 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen 

yılın aynı döneminde de, 31.9 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 1,383 milyon TL 

olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %43 arttı. Şirketin yurtdışı 

satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %27 azalış kaydetti ve net satışlardaki payı %15 

oldu. (3Ç19: %23) Şirket, 3Ç20'de 137 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen 

senenin aynı dönemine göre yüzde %98 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın 

aynı dönemine göre 275 baz puan artarak %9.9 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin 

brüt marjı, yıllık bazda, 329 baz puan arttı ve %9.1 olarak gerçekleşti. Faaliyet 

giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 72 baz puan azaldı ve %2.1 olarak gerçekleşti. 

Net işletme sermayesi ise 585 milyon TL (3Ç19: -133 milyon TL ve 2Ç20: 773 milyon TL) 

olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %13.0 (3Ç19: -%3.1 ve 

2Ç20: 18.9%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %4 artarak 

3,448 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 10.8 olarak gerçekleşmiş 

olup, net borç/özsermaye rasyosu -9.6 olarak kaydedilmiştir.  

Kardemir (D) - 3Ç20 sonuçlarını 88.1 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı 

döneminde, 26.8 milyon TL net kar açıklamıştı. Net satışlar 1,312 milyon TL olarak 

açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %46 arttı. Şirket, 3Ç20'de 217 

milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %155 

artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 707 baz puan 

artarak %16.5 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 714 baz 

puan arttı ve %15.3 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 

29 baz puan azaldı ve %1.7 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise -48 milyon TL 

(3Ç19: 380 milyon TL ve 2Ç20: -136 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme 

sermayesinin satışlara oranı -%1.0 (3Ç19: %8.9 ve 2Ç20: -3.3%) olarak kaydedildi. 

Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %19 artarak 1,297 milyon TL olarak 

gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 2.7 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye 

rasyosu 0.5 olarak kaydedilmiştir.           
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Karel Elektronik - 3Ç20 sonuçlarını 27.2 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net 

kar rakamı, yıllık bazda yüzde %19 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %19 arttı. Net 

satışlar 258 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 

%68 arttı. Şirket, 3Ç20'de 60 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı 

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

dönemine göre 392 baz puan azalarak %23.1 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin 

brüt marjı, yıllık bazda, 387 baz puan azaldı ve %27.0 olarak gerçekleşti. Faaliyet 

giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 246 baz puan azaldı ve %6.2 olarak 

gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 534 milyon TL (3Ç19: 431 milyon TL ve 2Ç20: 426 

milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %58.1 (3Ç19: 

%56.5 ve 2Ç20: 52.3%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %50 

artarak 315 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 1.7 olarak 

gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.7 olarak kaydedilmiştir. En son 

kapanış fiyatına göre, şirket 11.6 F/K çarpanından ve 7.4 FD/FAVÖK çarpanından işlem 

görmektedir.  

Kartonsan - 3Ç20 sonuçlarını 46.3 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı, yıllık bazda yüzde %277 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %56 arttı. Net 

satışlar 222 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 

%25 arttı. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %25 azalış kaydetti ve 

net satışlardaki payı %18 oldu. (3Ç19: %23) Şirket, 3Ç20'de 52 milyon TL FAVÖK 

açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %118 artış gösterdi. 

FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 997 baz puan artarak %23.3 oldu. 

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 986 baz puan arttı ve %24.5 

olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 91 baz puan azaldı 

ve %4.7 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 123 milyon TL (3Ç19: 143 milyon 

TL ve 2Ç20: 118 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara 

oranı %15.4 (3Ç19: %19.1 ve 2Ç20: 15.6%) olarak kaydedildi. Şirketin net nakit 

pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %29 artarak 170 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.  

Katmerciler Arac Ustu Ekipman - 3Ç20 sonuçlarını 21.7 milyon TL zarar ile açıkladı. 

Şirket geçen yılın aynı döneminde, 11.8 milyon TL net kar açıklamıştı. Net satışlar 129 

milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %70 arttı. 

Şirket, 3Ç20'de 72 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı 

dönemine göre yüzde %2527 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı 

dönemine göre 5175 baz puan artarak %55.3 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin 

brüt marjı, yıllık bazda, 3777 baz puan arttı ve %66.2 olarak gerçekleşti. Faaliyet 

giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 1461 baz puan azaldı ve %11.5 olarak 

gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 687 milyon TL (3Ç19: 476 milyon TL ve 2Ç20: 605 

milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %211.3 (3Ç19: 

%157.9 ve 2Ç20: 222.9%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde 

%13 artarak 715 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 4.3 olarak 

gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 6.7 olarak kaydedilmiştir.  

Klimasan Klima - 3Ç20 sonuçlarını 2.0 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı, yıllık bazda yüzde %83 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %90 azaldı. Net 

satışlar 263 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 

%45 arttı. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %29 azalış kaydetti ve 

net satışlardaki payı %41 oldu. (3Ç19: %65) Şirket, 3Ç20'de 41 milyon TL FAVÖK 

açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %265 artış gösterdi. 

FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 951 baz puan artarak %15.7 oldu. 
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Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 678 baz puan arttı ve %23.5 

olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 357 baz puan 

azaldı ve %11.0 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 708 milyon TL (3Ç19: 386 

milyon TL ve 2Ç20: 707 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin 

satışlara oranı %71.0 (3Ç19: %39.3 ve 2Ç20: 77.2%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu 

çeyreksel bazda yüzde %0 azalarak 599 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK 

rasyosu 4.4 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 2.0 olarak 

kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 33.9 F/K çarpanından ve 8.9 

FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.  

Koza Altin Isletmeleri - 3Ç20 sonuçlarını 583.2 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan 

net kar rakamı, 616.7 milyon TL olan piyasa beklentisinin altındadır. Açıklanan net kar 

rakamı, yıllık bazda yüzde %11 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %24 arttı. Net 

satışlar 894 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %9 

arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 932 milyon TL ile uyumlu 

gerçekleşti. Şirket, 3Ç20'de 620 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin 

aynı dönemine göre yüzde %4 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi 

olan 635 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı 

dönemine göre 293 baz puan azalarak %69.4 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin 

brüt marjı, yıllık bazda, 48 baz puan azaldı ve %70.4 olarak gerçekleşti. Faaliyet 

giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 393 baz puan arttı ve %10.2 olarak gerçekleşti. 

Net işletme sermayesi ise 30 milyon TL (3Ç19: 464 milyon TL ve 2Ç20: -13 milyon TL) 

olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %0.9 (3Ç19: %19.3 ve 

2Ç20: -0.4%) olarak kaydedildi. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %6 

artarak 5,543 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 6.1 

F/K çarpanından ve 3.1 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.    

                  

 Kutahya Porselen - 3Ç20 sonuçlarını 88.1 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen 

yılın aynı döneminde, 26.8 milyon TL net kar açıklamıştı. Net satışlar 1,312 milyon TL 

olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %46 arttı. Şirket, 3Ç20'de 

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

%155 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 707 baz 

puan artarak %16.5 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 714 

baz puan arttı ve %15.3 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık 

bazda, 29 baz puan azaldı ve %1.7 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise -48 

milyon TL (3Ç19: 380 milyon TL ve 2Ç20: -136 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net 

işletme sermayesinin satışlara oranı -%1.0 (3Ç19: %8.9 ve 2Ç20: -3.3%) olarak 

kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %19 artarak 1,297 milyon TL 

olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 2.7 olarak gerçekleşmiş olup, net 

borç/özsermaye rasyosu 0.5 olarak kaydedilmiştir.        

                  

 Menderes Tekstil - 3Ç20 sonuçlarını 69.0 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın 

aynı döneminde, 57.5 milyon TL net kar açıklamıştı. Net satışlar 630 milyon TL olarak 

açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %30 arttı. Şirketin yurtdışı 

satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %2 artış kaydetti ve net satışlardaki payı %72 oldu. 

(3Ç19: %72) Şirket, 3Ç20'de 118 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin 

aynı dönemine göre yüzde %207 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı 

dönemine göre 1084 baz puan artarak %18.8 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin 

brüt marjı, yıllık bazda, 1151 baz puan arttı ve %21.9 olarak gerçekleşti. Faaliyet 

giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 76 baz puan arttı ve %4.9 olarak gerçekleşti. 

Net işletme sermayesi ise 698 milyon TL (3Ç19: 560 milyon TL ve 2Ç20: 529 milyon TL) 
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olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %41.9 (3Ç19: %39.8 ve 

2Ç20: 34.8%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %21 artarak 

1,569 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 7.5 olarak gerçekleşmiş 

olup, net borç/özsermaye rasyosu 90.4 olarak kaydedilmiştir. 

Net Holding - 3Ç20 sonuçlarını 258.4 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın 

aynı döneminde, 40.3 milyon TL net kar açıklamıştı. Net satışlar 112 milyon TL olarak 

açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %49 düştü. Şirket, 3Ç20'de 24 

milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %40 

azalış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 309 baz puan 

artarak %21.2 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 1380 baz 

puan azaldı ve %6.3 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık 

bazda, 426 baz puan arttı ve %24.4 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise -42 

milyon TL (3Ç19: 59 milyon TL ve 2Ç20: 20 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme 

sermayesinin satışlara oranı -%6.9 (3Ç19: %7.0 ve 2Ç20: 2.8%) olarak kaydedildi. 

Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %16 artarak 1,560 milyon TL olarak 

gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 7.6 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye 

rasyosu 0.4 olarak kaydedilmiştir.        

Nuh Cimento - 3Ç20 sonuçlarını 143.5 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı, yıllık bazda yüzde %295 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %45 azaldı. Net 

satışlar 478 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 

%53 arttı. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %37 artış kaydetti ve 

net satışlardaki payı %67 oldu. (3Ç19: %59) Şirket, 3Ç20'de 162 milyon TL FAVÖK 

açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %116 artış gösterdi. 

FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 986 baz puan artarak %33.8 oldu. 

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 1007 baz puan arttı ve %37.2 

olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 216 baz puan 

azaldı ve %7.6 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 128 milyon TL (3Ç19: 240 

milyon TL ve 2Ç20: 202 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin 

satışlara oranı %8.6 (3Ç19: %19.3 ve 2Ç20: 15.2%) olarak kaydedildi. Şirketin net nakit 

pozisyonu 156 milyon TL olarak gerçekleşmiş olup, bir önceki çeyrekte şirketin net 

borcu 51 milyon TL olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 10.6 F/K 

çarpanından ve 13.1 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir. w 

Odas Elektrik - 3Ç20 sonuçlarını 298.0 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın 

aynı döneminde, 44.7 milyon TL net kar açıklamıştı. Net satışlar 227 milyon TL olarak 

açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %13 düştü. Şirket, 3Ç20'de 64 

milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %8 

azalış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 144 baz puan 

artarak %28.1 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 491 baz 

puan arttı ve %25.1 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 

431 baz puan arttı ve %7.1 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 26 milyon TL 

(3Ç19: 13 milyon TL ve 2Ç20: 193 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme 

sermayesinin satışlara oranı %2.9 (3Ç19: %1.3 ve 2Ç20: 20.4%) olarak kaydedildi. 

Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %8 artarak 2,109 milyon TL olarak gerçekleşti. 

Net borç/FAVÖK rasyosu 7.6 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 3.8 

olarak kaydedilmiştir.        

Sinpas G.M.Y.O. - 3Ç20 sonuçlarını 22.6 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın 

aynı döneminde, 81.3 milyon TL net kar açıklamıştı. Net satışlar 645 milyon TL olarak 
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açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %247 arttı. Şirket, 3Ç20'de 224 

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

%1818 azalış gösterdi. Şirket, 3Ç20'de 224 milyon TL FAVÖK açıklarken, bu rakam 

geçen yılın aynı döneminde 13 milyon TL zarar idi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın 

aynı dönemine göre 4178 baz puan artarak %34.8 oldu. Detaylarına baktığımızda, 

şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 3457 baz puan arttı ve %38.0 olarak gerçekleşti. Faaliyet 

giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 794 baz puan azaldı ve %3.6 olarak 

gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 2,430 milyon TL (3Ç19: 2,064 milyon TL ve 2Ç20: 

2,302 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %116.8 

(3Ç19: %216.6 ve 2Ç20: 141.9%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda 

yüzde %6 artarak 4,270 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 6.2 

olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 51.4 olarak kaydedilmiştir. 

      

Tumosan Motor Ve Traktor - 3Ç20 sonuçlarını 8.8 milyon TL net kar ile açıkladı. Şirket 

geçen yılın aynı döneminde, 4.8 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 196 milyon TL 

olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %204 arttı. Şirket, 

3Ç20'de 24 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre 

yüzde %1272 azalış gösterdi. Şirket, 3Ç20'de 24 milyon TL FAVÖK açıklarken, bu rakam 

geçen yılın aynı döneminde 02 milyon TL zarar idi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın 

aynı dönemine göre 1571 baz puan artarak %12.5 oldu. Detaylarına baktığımızda, 

şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 1046 baz puan arttı ve %27.6 olarak gerçekleşti. Faaliyet 

giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 1169 baz puan azaldı ve %16.8 olarak 

gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 345 milyon TL (3Ç19: 318 milyon TL ve 2Ç20: 326 

milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %59.6 (3Ç19: 

%98.2 ve 2Ç20: 73.0%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %4 

artarak 245 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 5.0 olarak 

gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.3 olarak kaydedilmiştir.   

                  

     

Turcas Petrol - 3Ç20 sonuçlarını 46.3 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı 

döneminde, 45.3 milyon TL net kar açıklamıştı. Net satışlar 17 milyon TL olarak 

açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %116 arttı. Şirket, 3Ç20'de 08 

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

%2146 azalış gösterdi. Şirket, 3Ç20'de 08 milyon TL FAVÖK açıklarken, bu rakam geçen 

yılın aynı döneminde 00 milyon TL zarar idi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı 

dönemine göre 5431 baz puan artarak %49.1 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin 

brüt marjı, yıllık bazda, 3943 baz puan arttı ve %64.9 olarak gerçekleşti. Faaliyet 

giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 3390 baz puan azaldı ve %32.5 olarak 

gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise -07 milyon TL (3Ç19: 30 milyon TL ve 2Ç20: 30 

milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı -%12.8 (3Ç19: 

%64.1 ve 2Ç20: 71.4%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %13 

artarak 803 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 44.7 olarak 

gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 2.7 olarak kaydedilmiştir.  

 

Vakıfbank - 3Ç20 mali tablolarını 1,1 milyar TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı, çeyreksel bazda 28% azalışı ve yıllık bazda %119 artışı ifade etmekte olup, 
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bizim beklentimiz olan 1,05 milyon TL ve piyasa beklentisi olan 1,04 milyar TL’nin hafif 

üzerinde gerçekleşti. 

Vakıfbank’ın 3Ç20 kredi hacmi, çeyreksel bazda, %11 arttı. TL krediler %10 büyürken, YP 

krediler – ABD doları bazında %1 arttı. TL kredi büyümesinde, konut kredilerin %35 

artışı etkili olurken, tüketici kredileri %12 arttı ve kurumsal krediler ise %11 arttı.KGF 

kredileri 1Y20 seviyesi olan 76,7 milyar TL’den 79 milyar TL’ye çıktı. Menkul kıymetler 

portföyü çeyreksel bazda %44 büyüdü. 

Ana bankacılık gelirleri, swap maliyetleri de dahil olmak üzere, çeyreksel bazda %5 arttı. 

Vakıfbank’ın swap maliyetlerine göre düzeltilmiş net faiz marjı, çeyreksel bazda, 54 baz 

puan azalarak %3,71 olarak gerçekleşti. TÜFE endeksli menkul kıymetlerden elde edilen 

faiz gelirlerindeki artış olmasına (3Ç20: 1,012 milyon TL, 2Ç20: 875 milyon TL) ve swap 

giderlerindeki azalışa (3Ç20: 511 milyon TL, 2Ç20: 707 milyon TL) rağmen TL kredi-

mevduat makasındaki çeyreksel bazdaki 160 baz puan daralma ve TL menkul 

kıymetlerinin spreadindeki 248 baz puanlık daralma, swap maliyetlerine göre 

düzeltilmiş net faiz marjındaki daralmanın altında yatan ana nedenlerdir. Banka 

yönetimi 4Ç20’de TÜFE endeksli menkul kıymetlerden 1,1 milyar TL ilave faiz geliri 

edileceğini öngörmekte olup, bu faiz gelirindeki artışın net faiz marjına yaklaşık 90 baz 

puan katkı sağlayacağı tahmin edilmektedir. Vakıfbank’ın komisyon gelirleri, çeyreksel 

bazda, %16 artarken, yıllık bazda %21 azaldı.  

Takipteki kredilerin toplam kredilere oranı çeyreksel bazda 57 baz puan azalarak %3,73 

oldu. Söz konusu azalmada etkili olan faktörler kredi büyümesi ve BDDK’nın takip gün 

sayısı ile ilgili düzenlemesinin 41 baz puan etkili olması söz konusu 57 baz puanlık 

azalışta etkili olan faktörlerdir.  

2. Grup krediler, çeyreksel bazda, %19 arttı ve toplam kredilerin %9,3’ünü oluşturdu. 

(1Y20: %8,7). Vakıfbank 1. Grup kredilere ayırdığı karşılık oranını değiştirmeyerek 

%0,7’de muhafaza etti ve 2. Grup kredilere ayırdığı karşılık oranını %11,9’dan %13,6’ya 

yükseltirken, 3. Grup kredilere tahsis ettiği karşılık oranlarını 190 baz puan yükselterek 

%75 olarak kaydetti. Net kredi maliyetleri 3Ç20’de 161 baz puan olarak gerçekleşirken 

bu değer 2Ç20’de 243 baz puan idi.  

Vakıfbank’ın 3Ç20’deki özkaynak karlılığı %10 olurken, 2Ç20’de özkaynak karlılığı %15,8 

olarak kaydedildi. 9A20 özkaynak karlılığı %15,7 olarak gerçekleşti. Çekirdek sermaye, 

ana sermaye ve sermaye yeterliliği rasyoları, sırasıyla, %12,0, %15,2 ve %17,2 olarak 

kaydedildi. BDDK’nın yapmış olduğu düzenlemelerin etkileri hariç bırakıldığında, 

çekirdek sermaye, ana sermaye ve sermaye yeterliliği rasyoları, sırasıyla, %9,8, %12,4 ve 

%14,2 olarak kaydedildi. 

Vakko Tekstil - 3Ç20 sonuçlarını 5.2 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı, yıllık bazda yüzde %63 azalırken, şirket 2Ç20'de 27.6 milyon TL zarar açıklamıştı. 

Net satışlar 271 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 

%14 düştü. Şirket, 3Ç20'de 41 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin 

aynı dönemine göre yüzde %31 azalış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı 

dönemine göre 378 baz puan azalarak %15.2 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin 

brüt marjı, yıllık bazda, 6 baz puan azaldı ve %49.3 olarak gerçekleşti. Faaliyet 

giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 878 baz puan arttı ve %46.0 olarak gerçekleşti. 

Net işletme sermayesi ise 362 milyon TL (3Ç19: 316 milyon TL ve 2Ç20: 326 milyon TL) 

olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %36.3 (3Ç19: %26.0 ve 
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2Ç20: 31.4%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %8 artarak 

513 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 2.8 olarak gerçekleşmiş 

olup, net borç/özsermaye rasyosu 1.7 olarak kaydedilmiştir.      

                  

  

Yataş - 3Ç20 sonuçlarını 70 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 

bizim beklentimiz olan 48 milyon TL ve piyasa beklentisi olan 45 milyon TL’nin oldukça 

Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %180 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde 

%524 arttı. Net satışlar 516 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine 

göre yüzde %82 arttı. Açıklanan net satış rakamı beklentimiz dahilinde gerçekleşirken 

piyasa beklentisi olan 487 milyon TL'nin %6 üzerinde gerçekleşti. Şirketin yurtdışı 

satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %9 azalış kaydetti ve net satışlardaki payı %11 

oldu. (3Ç19: %17) Şirket, 3Ç20'de 111 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen 

senenin aynı dönemine göre yüzde %199 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı bizim 

beklentimiz olan 91 milyon TL ve piyasa beklentisi olan 83 milyon TL'nin oldukça 

üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 841 baz 

puan artarak %21.5 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 23 

baz puan azaldı ve %40.8 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri, yıllık bazda, %34 arttı ve 

faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 809 baz puan azalark ve %22.8 olarak 

gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 86 milyon TL (3Ç19: 206 milyon TL ve 2Ç20: 211 

milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %5.9 (3Ç19: 

%18.5 ve 2Ç20: 17.3%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %84 

azalarak 34 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 0.1 olarak 

gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.1 olarak kaydedilmiştir. En son 

kapanış fiyatına göre, şirket 12.3 F/K çarpanından ve 5.2 FD/FAVÖK çarpanından işlem 

görmektedir.  
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Teknik Analiz  

USD/TL 

Yeni haftaya alıcılı bir başlangıç yapan Türk lirası, dolar karşısındaki yükselişini dün gün 

boyunca sürdürdü. Türk lirasının dün gelişen ülke kurları arasında olumlu ayrıştığı ve 

%5’in üzerinde bir primle dolar karşısında en fazla değer kazanan para birimi 

konumunda olduğu takip edildi. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın dün yaptığı ilk 

yazılı basın açıklamasının 19 Kasım tarihinde gerçekleşecek olan PPK toplantısına ilişkin 

faiz artırım beklentilerini canlı tutması TL’deki olumlu ayrışmada etkili oldu. Bununla 

birlikte 8,0029 seviyesine kadar gerileyen USDTRY paritesi günü düşüşle tamamladı. 

Dün itibarıyla 500 baz puanın altına gerileyen Türkiye 5 yıllık CDS primi 464 baz puana 

inerken, AOFM ise %14,20’ye çıktı. Gösterge tahvil faizi gün içerisinde %14,70’a inerken, 

10 yıllık tahvil faizi ise %13,24’ü test etti.  

Dün, 8,30 desteğini aşağı yönlü kırarak düşüş eğilimini 8 seviyesine doğru hızlandıran 

USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 8,15 seviyesinden işlem görüyor. Artan voaltilite 

ile birlikte kurdaki gün içi işlem aralığının önemli ölçüde artmış olduğunu görüyoruz. 

Kısa vadeli teknik göstergeler kurun bugün içerisinde 8 – 8,30 bandında hareket 

edebileceğinin sinyalini veriyor.  

Bugün yurt içi piyasalarda Hazine ihaleleri ve Ağustos dönemi işgücü istatistikleri 

verileri açıklanacak. Yurt dışında ise Almanya ve Euro Bölgesi’nden gelecek olan ZEW 

Ekonomik Büyüme Beklenti Endeksi verileri takip edilecek. 
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EUR/USD 

Yaşadığı sert satış baskılarının ardından yeni haftanın ilk işlem gününde 92 – 92,15 

bandından yönünü yukarı çeviren dolar endeksi, dün akşam saatlerinde doğru 92,96 

seviyesine kadar yükselerek günü yükselişle tamamladı. Dün gün içerisinde yükseliş 

hareketini sürdüren ve 1,1920 seviyesine kadar tırmanarak son iki ayı aşkın bir sürenin 

en yüksek seviyesini test eden EURUSD paritesi, dolar endeksinde akşam saatlerine 

doğru görülen yükseliş eğilimi ile birlikte kazançlarını sildi. 1,19 seviyesi üzerinden 

düşüşe geçen parite, 1,1807 seviyesine kadar gerileyerek günü düşüşle tamamladı.  

Bu sabah saatleri itibariyle 1,18 desteği üzerinde hareket etmekte olan EURUSD 

paritesinin, bu destek seviyesi üzerindeki hareketini koruması halinde yukarıda 1,1870 

direncini izliyor olacağız. Bu direnç seviyesinin yukarı yönlü kırılması, bir sonraki direnç 

seviyemiz olan 1,19 seviyesine varan yükselişler görmemize neden olabilir. Paritenin 

1,18 desteği üzerinde kalıcı olamaması halinde ise ikinci destek seviyemiz olan 1,1755 

seviyesini yakın takip edeceğiz. 

Bugün yurt dışı piyasalarda Almanya ve Euro Bölgesi’nden gelecek olan ZEW Ekonomik 

Büyüme Beklenti Endeksi verileri takip edilecek. 
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XAUUSD 

ABD’de başkanlık seçimlerini Demokrat Joe Biden’ın kazanması ile birlikte küresel 

borsalar yeni haftaya primli başlarken, koronavirüs aşısına ilişkin yaşanan gelişmeler risk 

iştahını artırdı.  Pfizer Inc.’in geliştirdiği koronavirüs aşısının geniş örneklem grubu ile 

gerçekleştirilen çalışmada enfeksiyonların %90’ından fazlasını engellediğinin 

açıklanmasının ardından risk iştahındaki artış hız kazanırken, güvenli liman talebindeki 

azalış paralelinde ABD Hazine tahvilleri ve altın değer kaybetti. 1960 seviyesi üzerinden 

düşüşe geçen ons altın, 1850,63 seviyesine kadar gerileyerek günü sert düşüşle 

tamamladı. 

Ons altın bu sabah saatlerinde 1879,80 seviyesinden işlem görüyor. Teknik görünüme 

baktığımızda momentum ve trend göstergeleri altın fiyatlarının kısa vadede 1850 

seviyesi üzerinde tutunmayı sürdürebileceğini ve dünkü sert satış baskılarının ardından 

bugün içerisinde 1850 – 1900 bandında bir hareket görebileceğimizi işaret ediyor. 

Aşağı yönlü hareketlerde 1850 seviyesinin güçlü bir destek olduğunu görmekteyiz. 

Yukarı yönlü hareketlerde ise yükseliş eğiliminin hız kazanabilmesi açısından 1900 

seviyesini takip edeceğiz.  

Bugün yurt dışı piyasalarda Almanya ve Euro Bölgesi’nden gelecek olan ZEW Ekonomik 

Büyüme Beklenti Endeksi verileri takip edilecek. 
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Piyasalara Genel Bakış 

 

 

 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 3.551 %1,2 %7,3 %2,1 %21,2 %9,9

DAX 13.096 %4,9 %11,1 %0,3 %20,1 -%1,2

FTSE 6.186 %4,7 %9,4 %2,8 %4,2 -%18,0

Nikkei 24.840 %0,3 %7,0 %5,5 %23,5 %5,4

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 1.232 %3,3 %8,6 %5,6 %25,9 %7,6

Çin 3.374 %0,1 %3,3 %3,2 %16,7 %10,7

Hindistan 42.597 %0,2 %6,0 %5,3 %34,9 %3,4

Endonezya 5.356 %1,6 %5,4 %7,6 %18,3 -%13,6

Rusya 2.988 %3,2 %11,0 %5,4 %13,1 -%1,9

Brezilya 103.515 %2,6 %10,2 %6,2 %29,0 -%10,5

Meksika 39.653 %2,9 %7,2 %3,0 %5,4 -%8,9

Güney Afrika 57.307 %1,6 %8,9 %3,8 %12,4 %0,4

Oynaklık Endeksleri

VIX 26 %3,6 -%30,6 %3,0 -%8,0 %86,9

EM VIX 25 %3,4 -%26,7 %9,5 -%24,6 %44,4

MOVE 40 -%8,9 -%35,6 -%30,9 -%22,3 -%31,6

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 8,0538 -%5,4 -%4,6 %2,6 %13,7 %35,4

Brezilya 5,3803 %0,1 a.d. -%2,8 -%6,2 %33,5

Güney Afrika 15,3751 -%1,5 -%5,2 -%6,6 -%16,2 %9,8

Çin 6,6295 %0,3 -%0,9 -%1,0 -%6,3 -%4,8

Hindistan 74,1462 -%0,1 -%0,4 %1,4 -%1,9 %3,9

Endonezya 14065 -%1,0 -%3,9 -%4,3 -%5,7 %1,4

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %13,2 a.d. a.d. a.d. a.d. 1,0

Brezilya %7,4 -0,1 a.d. a.d. a.d. a.d.

Hindistan %5,9 0,0 0,0 -0,1 -0,1 -0,7

Endonezya %6,2 -0,1 -0,4 -0,7 -1,9 -0,9

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %6,4 -0,54 -0,87 -0,35 -1,90 0,28

Brezilya %3,3 -0,03 -0,35 -0,20 -1,19 -0,38

Güney Afrika #VALUE! a.d. a.d. a.d. a.d. a.d.

Endonezya %2,0 -0,03 -0,26 -0,13 -1,15 -0,90

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 42,4 %7,5 %8,8 -%1,1 %36,9 -%35,8

Ham Petrol - WTI USD/varil 40,29 %8,5 %9,5 -%0,8 %62,9 -%34,0

Altın - USD / oz 1854,4 -%5,0 -%2,0 -%3,4 %8,2 %21,8

Gümüş - USD / t oz. 23,701 -%7,6 -%1,4 -%5,6 %50,6 %32,3

Commodity Bureau Index 417,29 %0,4 %2,0 %1,7 %15,6 %3,9

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

Son Fiyat / 

Değer

Değişim
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Yatırım Merkezlerimiz 

 

 

  

Trabzon İrtibat Bürosu

Kemerkaya Mahallesi Halkevi Cad. 

Mandıralı İş Merkezi No:4 Daire:4 

Ortahisar / TRABZON

(0 462) 432 24 50

(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

Ömerağa Mah. Alemdar Cad. İ. Kolaylı 

Apt. No: 8 Kat: 2 İzmit KOCAELİ

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

(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 46 46

Akat Mahallesi Meydan Caddesi B Blok 

No: 16 D:8 (Eski No D:10) Beşiktaş-

İSTANBUL

(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

(0 212) 570 52 59 (0 224) 225 64 10

Girne

Ziya Rızkı Cad. Şehit Necati Gürkaya Sok.  

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

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

Merkez Şube

Akat Mahallesi Meydan Caddesi B 

Blok No: 16 D:7 (Eski No D:9) Beşiktaş-

İSTANBUL

(0 212) 355 46 46

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

Bakırköy

İstanbul Cad. Bakırköy İş Merkezi No: 

6 Kat: 4 D: 14 Bakırköy - İSTANBUL

Bursa

Muradiye Mah. Çekirge Cad. Koçer Apt. 

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

 

 

 

 

 

 


