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Piyasa Yorumu 

BİST-100 endeksi dünü %3,6’lık yükselişle 112.207 puandan 

tamamladı. Yükselişe bankacılık hisseleri öncülük etti. Dün piyasa 

kapanışının ardından akşam saatlerinde Fed olağanüstü bir toplantı 

düzenleyerek faizleri 50bp aşağı çekti. ABD borsalarında ilk tepki 

olumluydu, ancak ilerleyen saatlerde pozitif görünüm yerini sert 

satışlara bıraktı. ABD borsalarında dün %3’ü aşan kayıplar yaşanırken, 

Avrupa borsaları günü karışık seyirle tamamladı. Fed kararına ilişkin 

detaylı analizimize Global Piyasalar bültenimizin Makroekonomik 

Gelişmeler bölümünden ulaşabilirsiniz.  

Bugün yurt içi piyasalarda TCMB Aylık Fiyat gelişmeleri Raporu ve 

Şubat Reel Efektif Kur Endeksi açıklanacak. Yurt dışında ise Almanya 

ve Euro Bölgesinden gelecek olan Ocak Ayı Perakende Satışlar, 

Almanya, Euro Bölgesi, İngiltere ve ABD’den gelecek olan Şubat 

Markit Hizmet & Bileşik PMI verileri, ABD Şubat ayı ISM Hizmet 

Endeksi ve ABD Şubat Ayı ADP Özel Sektör İstihdam Değişimi verileri 

takip edilecek. Bu sabah saatlerinde Asya piyasalarında olumlu bir 

resim gözlemlenirken, ABD endeks vadelilerinde de alıcılı bir seyir 

izlendiği dikkat çekiyor. Dolar endeksi 97,50 seviyesi altındaki seyrini 

korurken, gelişmekte olan ülke para birimlerinde ise pozitif bir 

görünüm ön plana çıkıyor. Bu gelişmelerin etkisi ile birlikte BİST-100 

endeksinin güne satıcılı bir başlangıç yapmasını beklemekteyiz.  

Teknik görünüme baktığımızda düşüşe reaksiyon vermeye 

başladığımızı görüyoruz. 200 günlük ortalama ve 109.000’nin 

üzerinde olmamız tepkiyi güçlendiriyor. Tepki halen kısa vadede bir 

yükselen trende dönmüş değil. 112.000 ve 112.500 direnç bölgesi 

kırılırsa düşüşe tepki hareketi yükselen trende dönüşecektir. Bu 

nedenle 109.000 ana desteğimiz olmak üzere 112.000 ve 112.500 

direnç bölgesini takip edebiliriz. 

Ekonomi ve Politika Haberleri  

▪ Saat 10:00’da TCMB Aylık Fiyat gelişmeleri Raporu açıklanacak. 

▪ Saat 14:30’da Şubat Reel Efektif Kur Endeksi açıklanacak. 

▪ Şubat TÜFE aylık artışı %0,35 oldu.  

Şirket ve Sektör Haberleri  

▪ BIMAS – 4Ç19 mali tablolarını açıklayacak. 

▪ BRSAN, CLEBI, KARDM, KERVT, KUTPO, NUHCM, PGSUS, 

POLHO, VESTL – 4Ç19 mali tablosunu açıkladı. 

▪ Otomotiv Sektörü – ODD Şubat ayı hafif vasıta satış verilerini 

açıkladı. 

 

 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

4 Mart       TCMB Aylık Fiyat Gelşmeleri Raporu

                  Şubat Reel Efektif Kur Endeksi 

5 Mart       Haftalık Yabancı Portföy Hareketleri (21 - 28 Şubat)

                  Haftalık Para & Banka İstatistikleri (21 - 28 Şubat)

6 Mart       Şubat Nakit Bütçe verileri 

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 111.207 %3,6 -%2,8

BIST-30 132.652 %4,0 -%2,6

Banka 151.011 %6,1 -%2,7

Sanayi 138.271 %2,0 -%3,1

Hizmet 87.383 %3,2 -%2,6

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 12,25 12,25 15,50

AOFM 10,53 10,52 13,94

2 yıllık bono faizi 11,65 10,10 12,34

10 yıllık bono faizi 12,18 12,72 15,70

Kur

USD/TL 6,19 %1,2 %3,7

EUR/TL 6,89 %3,7 %4,1

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 6,54 %2,5 %3,9

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 182 188 207

Ortalama işlem hacmi * 1,98 2,50 3,08

* milyar ABD doları 

BIST-100 2019T 2020T 2021T

F/K 9,0x 6,0x 5,2x

PD/DD 1,02x 0,83x 0,73x

PD/DD (Banka) 0,63x 0,51x 0,45x

FD/Satışlar 0,89x 0,86x 0,80x

FD/FAVÖK 6,2x 4,8x 4,3x

Kar büyümesi -%11,4 %46,1 %16,1

Özsermaye karlılığı %12,1 %14,9 %15,2

Temettü verimi %3,3 %4,0 %5,0

İletişim:

Yurtiçi Satış Operasyon

destek@tacirler.com.tr

+90 212 355 4646

% değişim

Kaynak: Bloomberg, Tacirler Yatırım

http://www.fxtcr.com/Bultenler/Global_Piyasalar_Bulteni_04_03_2020.pdf
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Ekonomi ve Politika Haberleri  

Saat 10:00’da TCMB Aylık Fiyat gelişmeleri Raporu açıklanacak 

Söz konusu raporda TCMB’nin trend enflasyon çerçevesindeki değerlendirmeleri 

takip edilecek. Buna ek olarak yakın dönem enflasyon dinamikleri çerçevesinde ek 

bilgiler edinilmeye çalışılacak. 

Saat 14:30’da Şubat Reel Efektif Kur Endeksi açıklanacak 

Ocak ayı Reel Efektif Kur endeks 75,72 olarak açıklanmış bir önceki aya göre %0,5 

oranında reel değer kaybını işaret etmişti. Bir önceki ay da reel değer kaybı takip edilmiş, 

%1,7 oranında oluştu. 

• Şubat ayında ortalama Sepet /TL’nin 6,325 olarak gerçekleştiğini, bu çerçevede 

TL’nin eşit ağırlıklandırılmış sepet karşısında bir önceki aya göre %1,1 oranında 

nominal değer kaybına uğradığı görülüyor. Enflasyon tahminlerimiz çerçevesinde 

bakıldığında, reel kur endeksinin Şubat ayında 75,2 seviyelerine çekilebileceğini 

tahmin ediyoruz. 

Aylık TÜFE beklentilerin altında ancak yıllık artış %12’nin üzerinde 

kalmaya devam etti 

Şubat TÜFE aylık artışı %0,35 ile, kurum tahminimiz olan %0,6 ve medyan tahmin 

%0,67’ye göre daha iyi bir gerçekleşme kaydetti. Aylık gerçekleşmenin beklentilerin 

altında gelmesine rağmen, yıllık değişim baz yılı etkisi dolayısıyla %12,15 seviyesinden 

%12,37’ye yükseldi. Gerçekleşme ve kurum tahminimiz arasındaki fark önemli oranda 

temel mal fiyatlarındaki düşüşten kaynaklandı. ÜFE tarafına bakılacak olursa, aylık %0,48 

oranında bir artış yaşandığı, yıllık artışın ise %8,84’den %9,26’ya yükseldiği takip edildi.  

TÜFE-C (temel mal fiyatları ve hizmet fiyatları) Şubat ayında %0,2 oranında geriledi, yıllık 

artış ise hafif bir gerileme ile %9,9’a geldi.  

• Gıda fiyatları, oldukça etkili faktör olmaya devam ederken, manşet enflasyonu 

0,53 yüzde puan kadar yukarı itti. 

• Yıllık enerji fiyat artışlarında ise global petrol fiyatlarındaki düşüş çerçevesinde 

%16 seviyesinin altına gelinmesini bekliyoruz.  

• Ek olarak, en son PPK toplantı özetlerinde de belirtildiği gibi tütün 

ürünlerindeki düşüş manşet TÜFE’yi 0,1 yüzde puan kadar aşağı çekti.  

2020 yılsonu enflasyon tahminimizi %9,7 olarak koruyoruz. Yılın son çeyreğine kadar çift 

haneli seviyelerin devam edebileceğini, son çeyrekte ise tek haneye gelinebileceğini 

düşünüyoruz. Bekleyişlerin gerçekleşmelere oldukça hassas olduğu düşünüldüğünde, 

Şubat enflasyon gerçekleşmeleri orta vadeli bekleyişler çerçevesinde önemli olacak. En 

son olarak, 12 aylık ileriye yönelik enflasyon tahminlerinde %9,54 seviyesinden hafif 

yükselişle %9,61’e gelindiği, 24 aylık ileriye yönelik bekleyişlerde ise %8,5 seviyesinde 

kaldığı dikkat çekmişti. TCMB Beklenti Anketi sonuçları 13 Mart’ta yayınlanacak. 

Bir sonraki PPK toplantısı 19 Mart’ta gerçekleşecek. PPK’nın 25 baz puanlık faiz 

indirimiyle devam edebileceğini düşünüyoruz. Ancak piyasa göstergelerindeki olumsuz 

resmin devamı durumunda (TL’deki oynaklık, risk prim göstergelerindeki yükseliş) ve 

enflasyon bekleyişlerinde yukarı yönlü bir hareket durumunda PPK’nın Mart ayında 

“bekle-gör” stratejisi çerçevesinde politika faizinde herhangi bir değişikliğe gitmemesi 

olasılığını göz ardı etmiyoruz. 

Ayrıntılı rapor için tıklayınız.  

https://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Enflasyon___subat_2020.pdf
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Şirket ve Sektör Haberleri  

Bim - Bugün 4Ç19 sonuçlarını açıklayacak.  Piyasa net kar beklentisi 313 milyon TL olup, 

yıllık bazda -%13 azalışı işaret etmektedir. Konsensus net satış beklentisi 10,924 milyon 

TL olup, yıllık bazda %20 artışı ifade etmektedir. Piyasa FAVÖK beklentisi 804 milyon TL 

olup, yıllık bazda, %57 artışı işaret etmektedir. 

Borusan Boru - 4Ç19 sonuçlarını 17.4 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı, yıllık bazda yüzde %85 azalırken, şirket 3Ç19'de 35.6 milyon TL zarar açıklamıştı. 

Net satışlar 1,222 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 

%30 azaldı. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %37 azalış kaydetti ve 

net satışlardaki payı %78 oldu. (4Ç18: %83) Şirket, 4Ç19'de 44 milyon TL FAVÖK açıkladı 

ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %71 azalış gösterdi. FAVÖK marjı 

ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 530 baz puan azalarak %3.6 oldu. Detaylarına 

baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 274 baz puan düştü ve %9.2 olarak 

gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 639 baz puan yükseldi ve 

%10.5 olarak gerçekleşti. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %26 azalarak 1,633 

milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 4.9 olarak gerçekleşmiş olup, net 

borç/özsermaye rasyosu 0.6 olarak kaydedilmiştir. Net işletme sermayesi ise 929 milyon 

TL (4Ç18: 877 milyon TL ve 3Ç19: 1,598 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme 

sermayesinin satışlara oranı %20.3 (4Ç18: %18.0 ve 3Ç19: 31.4%) olarak kaydedildi. En 

son kapanış fiyatına göre, şirket 23.4 F/K çarpanından ve 9.5 FD/FAVÖK çarpanından 

işlem görmektedir.  

Celebi - 4Ç19 sonuçlarını 29.8 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 

yıllık bazda yüzde %44 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %77 azaldı. Net satışlar 598 

milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %25 arttı. Şirket, 

4Ç19'de 88 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre 

yüzde %81 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 458 baz 

puan artarak %14.8 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 158 

baz puan yükseldi ve %18.6 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık 

bazda, 402 baz puan düştü ve %9.9 olarak gerçekleşti. Şirketin net borcu çeyreksel bazda 

yüzde %5 azalarak 994 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 2.3 olarak 

gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 1.9 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış 

fiyatına göre, şirket 11.1 F/K çarpanından ve 7.2 FD/FAVÖK çarpanından işlem 

görmektedir.  

Kardemir - 4Ç19 sonuçlarını 128.6 milyon TL zarar ile açıkladı. Açıklanan zarar rakamı, -

139.0 milyon TL olan piyasa beklentisinin altındadır. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 

327.9 milyon TL net kar açıklamıştı. Net satışlar 1,491 milyon TL olarak açıklandı ve geçen 

senenin aynı dönemine göre yüzde %9 azaldı. Açıklanan net satış rakamı piyasa 

beklentisi olan 1,384 milyon TL'nin üzerinde gerçekleşti. Şirket, 4Ç19'de 79 milyon TL 

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

gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 55 milyon TL'nin üzerinde 

gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1915 baz puan azalarak 

%5.3 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 2069 baz puan düştü 

ve %3.2 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 11 baz puan 

düştü ve %1.8 olarak gerçekleşti. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %18 artarak 

1,702 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 2.6 olarak gerçekleşmiş 

olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.4 olarak kaydedilmiştir. Net işletme sermayesi ise 

352 milyon TL (4Ç18: 1,020 milyon TL ve 3Ç19: 555 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net 
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işletme sermayesinin satışlara oranı %5.8 (4Ç18: %18.3 ve 3Ç19: 8.9%) olarak kaydedildi. 

En son kapanış fiyatına göre, şirket 39.0 F/K çarpanından ve 7.4 FD/FAVÖK çarpanından 

işlem görmektedir.  

Kerevitas Gida - 4Ç19 sonuçlarını 24.6 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı, yıllık bazda yüzde %77 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %44 azaldı. Net 

satışlar 621 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %1 

azaldı. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %27 azalış kaydetti ve net 

satışlardaki payı %15 oldu. (4Ç18: %19) Şirket, 4Ç19'de 90 milyon TL FAVÖK açıkladı ve 

bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %10 azalış gösterdi. FAVÖK marjı 

ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 136 baz puan azalarak %14.5 oldu. Detaylarına 

baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 12 baz puan yükseldi ve %24.8 olarak 

gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 184 baz puan yükseldi ve 

%12.5 olarak gerçekleşti. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %61 azalarak 61 

milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 0.2 olarak gerçekleşmiş olup, net 

borç/özsermaye rasyosu 0.1 olarak kaydedilmiştir. Net işletme sermayesi ise 971 milyon 

TL (4Ç18: 1,358 milyon TL ve 3Ç19: 1,807 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme 

sermayesinin satışlara oranı %38.9 (4Ç18: %56.1 ve 3Ç19: 72.3%) olarak kaydedildi. En 

son kapanış fiyatına göre, şirket 17.5 F/K çarpanından ve 7.1 FD/FAVÖK çarpanından 

işlem görmektedir. 

Kütahya Porselen - 4Ç19 sonuçlarını 17.6 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net 

kar rakamı, yıllık bazda yüzde %1006 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %689 arttı. Net 

satışlar 91 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %10 

azaldı. Şirket, 4Ç19'de 15 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı 

dönemine göre yüzde %29 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı 

dönemine göre 492 baz puan artarak %16.2 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt 

marjı, yıllık bazda, 222 baz puan düştü ve %40.7 olarak gerçekleşti. Faaliyet 

giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 595 baz puan düştü ve %29.7 olarak gerçekleşti. 

Şirketin net borcu 32 milyon TL olarak gerçekleşmiş olup, bir önceki çeyrekte şirketin net 

nakit pozisyonu 01 milyon TL olarak kaydedilmiştir Net borç/FAVÖK rasyosu 0.7 olarak 

gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.1 olarak kaydedilmiştir. Net işletme 

sermayesi ise 183 milyon TL (4Ç18: 153 milyon TL ve 3Ç19: 161 milyon TL) olarak 

gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %50.5 (4Ç18: %39.8 ve 3Ç19: 

43.1%) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 8.7 F/K çarpanından ve 8.3 

FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.  

Nuh Çimento - 4Ç19 sonuçlarını 46 milyon TL net kar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı 

döneminde, 2.2 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 288 milyon TL olarak açıklandı ve 

geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %8 arttı. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD 

doları bazında, %171 artış kaydetti ve net satışlardaki payı %50 oldu. (4Ç18: %19) Şirket, 

4Ç19'de 66 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre 

yüzde %92 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1001 baz 

puan artarak %23 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 902 baz 

puan yükseldi ve %27.6 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri, yıllık bazda, %4 artış kaydetti 

ve faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 49 baz puan düştü ve %12.6 olarak 

gerçekleşti. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %74 azalarak 42 milyon TL olarak 

gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 214 milyon TL (4Ç18: 437 milyon TL ve 3Ç19: 240 

milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %16.9 (4Ç18: 

%37.4 ve 3Ç19: 19.3%) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 10.3 F/K 

çarpanından ve 6.4 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir. 
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Otomotiv Sektörü – ODD Şubat ayı hafif vasıta satış verilerini açıkladı. Şubat ayında 

hafif vasıta satışları, geçen sene Şubat ayındaki düşük baz nedeniyle, yıllık bazda, %89 

artış kaydederken, Ocak ayına göre %73 arttı. Binek otomobil satışları, yıllık bazda %96 

artarken aylık bazda ise %71 arttı. Hafif ticari vasıta satışları ise, yıllık bazda %66 artarken 

aylık bazda ise %79 yükseldi. Yıllıklandırılmış verileri incelediğimizde ise, binek otomobil 

ve hafif ticari vasıta satışlarındaki toparlama trendinin devam ettiğini görüyoruz. 

Yıllıklandırılmış bazda, binek otomobil pazarı 416,815 bin adet olurken, yıllık bazda %8 

geriledi. (Ocak ayı: %15 gerileme) Hafif ticari vasıta pazarı ise 97,392 adet ile yıllık bazda 

%22 gerileme kaydetti. (Ocak ayı: %28 gerileme) Şubat ayında, Doğuş Otomotiv, Ford 

Otosan ve Tofaş, hafif vasıta satışlarında, yıllık bazda ve sırasıyla, %102, %74 ve %58 artış 

kaydetti. Binek otomobil satışlarında, Doğuş Otomotiv, yıllık bazda, %98 artış 

gerçekleştirirken, Tofaş ve Ford Otosan’ın satışları, sırasıyla, %89 ve %46 artış kaydetti.  

Hafif ticari vasıta satışlarında ise, Doğuş Otomotiv, Tofaş, ve Ford Otosan, yıllık bazda ve 

sırasıyla, %120, %95 ve %70 artış kaydetti. 

Pegasus - 4Ç19 sonuçlarını 22.8 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 

64.4 milyon TL olan piyasa beklentisinin altındadır. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 

137.8 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 2,512 milyon TL olarak açıklandı ve geçen 

senenin aynı dönemine göre yüzde %24 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi 

olan 2,510 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları 

bazında, %13 artış kaydetti ve net satışlardaki payı %48 oldu. (4Ç18: %50) Şirket, 4Ç19'de 

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

%628 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 538 milyon TL ile 

uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1850 baz puan 

artarak %22.3 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 1406 baz 

puan yükseldi ve %13.6 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık 

bazda, 371 baz puan yükseldi ve %7.6 olarak gerçekleşti. Şirketin net borcu çeyreksel 

bazda yüzde %5 artarak 6,568 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 1.8 

olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 1.2 olarak kaydedilmiştir. Net 

işletme sermayesi ise -569 milyon TL (4Ç18: -426 milyon TL ve 3Ç19: 35 milyon TL) olarak 

gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı -%5.2 (4Ç18: -%5.1 ve 3Ç19: 

0.3%) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 4.3 F/K çarpanından ve 3.4 

FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.  

Polisan Holding - 4Ç19 sonuçlarını 24.9 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı, yıllık bazda yüzde %647 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %28 azaldı. Net 

satışlar 239 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %29 

azaldı. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %23 azalış kaydetti ve net 

satışlardaki payı %25 oldu. (4Ç18: %22) Şirket, 4Ç19'de 34 milyon TL FAVÖK açıkladı ve 

bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %0 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, 

geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 419 baz puan artarak %14.3 oldu. Detaylarına 

baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 1441 baz puan yükseldi ve %19.0 olarak 

gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 1178 baz puan yükseldi ve 

%10.4 olarak gerçekleşti. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %2 artarak 346 milyon 

TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 2.9 olarak gerçekleşmiş olup, net 

borç/özsermaye rasyosu 0.2 olarak kaydedilmiştir. Net işletme sermayesi ise 204 milyon 

TL (4Ç18: 280 milyon TL ve 3Ç19: 323 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme 

sermayesinin satışlara oranı %20.1 (4Ç18: %24.1 ve 3Ç19: 29.0%) olarak kaydedildi. En 

son kapanış fiyatına göre, şirket 32.0 F/K çarpanından ve 20.4 FD/FAVÖK çarpanından 

işlem görmektedir.               
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Vestel - 4Ç19 sonuçlarını 175.1 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 

yıllık bazda yüzde %40 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %54 arttı. Net satışlar 5,168 

milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %1 azaldı. 

Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %11 azalış kaydetti ve net 

satışlardaki payı %87 oldu. (4Ç18: %91) Şirket, 4Ç19'de 685 milyon TL FAVÖK açıkladı ve 

bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %33 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, 

geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 339 baz puan artarak %13.3 oldu. Detaylarına 

baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 393 baz puan yükseldi ve %23.9 olarak 

gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 155 baz puan yükseldi ve 

%14.0 olarak gerçekleşti. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %0 azalarak 5,416 

milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 2.3 olarak gerçekleşmiş olup, net 

borç/özsermaye rasyosu 1.5 olarak kaydedilmiştir. Net işletme sermayesi ise -196 milyon 

TL (4Ç18: -179 milyon TL ve 3Ç19: 512 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme 

sermayesinin satışlara oranı -%1.1 (4Ç18: -%1.1 ve 3Ç19: 3.0%) olarak kaydedildi. En son 

kapanış fiyatına göre, şirket 14.9 F/K çarpanından ve 4.4 FD/FAVÖK çarpanından işlem 

görmektedir.    
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Teknik Analiz 

USD/TL  

Fed, dün akşam düzenlediği olağanüstü toplantı ile birlikte faizleri 50 baz puan aşağı 

çekerek %1 – %1,5 aralığına indirdi. Söz konusu hamle piyasalar tarafından büyük bir 

sürpriz olarak algılandı, zira Fed’in Mart ayı toplantısı 17 – 18 Mart tarihlerinde 

gerçekleşecekti. Fed’in Mart toplantısında faiz indirimine gitmesi beklenmekteydi, ancak 

bu indirimin acil bir ara toplantı ile öne çekilmesi beklenmiyordu. Fed’ın sürpriz faiz 

indiriminin ardından dolar endeksi 97,60 civarından sert satış baskılarına maruz kalarak 

96,97 seviyesine kadar indi ve Ocak ayının ilk haftasından bu yana en düşük seviyesine 

geriledi. USDTRY paritesi ise kararın hemen ardından 6,15 seviyesinin üzerinden 6,0317 

seviyesine kadar geri çekildi. Ancak 6,05 seviyesi altındaki hareketin kalıcı olmadığını ve 

kurun 6,10 seviyesine doğru yükselerek bu bölgede stabilize olduğunu gördük. 

USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 6,1150 seviyesinden işlem görüyor. Bu noktada, 

Fed’in dünkü hamlesinin adından, kısa vadeli teknik göstergeler USDTRY paritesinin kısa 

vadede 6,09 – 6,15 seviyeleri arasında dengelenebileceğinin sinyalini veriyor. Ancak bu 

noktada, yurt içi piyasalarda İdlib kaynaklı risklerin sürmesi ve TL’deki olumsuz 

ayrışmanın devam etmesi durumunda kurun 6,15 altında kalıcı olmakta zorlanabileceği 

ve 6,15 seviyesi altındaki hareketlerin önümüzdeki döneme ilişkin alım fırsatı verebileceği 

görüşündeyiz.  

Bugün yurt içi piyasalarda TCMB Aylık Fiyat gelişmeleri Raporu ve Şubat Reel Efektif Kur 

Endeksi açıklanacak. Yurt dışında ise Almanya ve Euro Bölgesinden gelecek olan Ocak Ayı 

Perakende Satışlar, Almanya, Euro Bölgesi, İngiltere ve ABD’den gelecek olan Şubat 

Markit Hizmet & Bileşik PMI verileri, ABD Şubat ayı ISM Hizmet Endeksi ve ABD Şubat 

Ayı ADP Özel Sektör İstihdam Değişimi verileri takip edilecek. 

USD/TL  
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EUR/USD 

Fed, dün akşam saatlerinde düzenlediği olağanüstü toplantı ile birlikte faizleri 50 baz 

puan aşağı çekerek %1 – %1,5 aralığına indirmesi piyasalarda büyük bir sürpriz etkisi 

yarattı. Fed’in kararı sonrasında dolar endeksi 97,60 civarından sert satış baskılarına 

maruz kalarak 96,97 seviyesine kadar indi ve Ocak ayının ilk haftasından bu yana en 

düşük seviyesine geriledi. Bununla birlikte EURUSD paritesi 1,11 dolaylarından 1,1213 

seviyesine kadar yükselmesinin ardından 1,1185 seviyesi civarında dengelendi. 

EURUSD paritesi bu sabah saatlerinde 1,1159 seviyesinden işlem görmekte. Aşağıdaki 

grafik üzerinden de görülebileceği üzere kısa vadeli bir yükseliş kanalı bünyesinde 

hareket ediyor. Bu çerçevede, kısa vadeli yükseliş kanalının alt ve üst sınırlarının ifade 

ettiği seviyeleri ve teknik göstergelerin verdiği sinyalleri dikkate alacak olursak, paritenin 

bugün içerisinde 1,1150 – 1,1250 seviyeleri arasında hareket etmesini bekleyebiliriz.  

Bugün Almanya ve Euro Bölgesinden gelecek olan Ocak Ayı Perakende Satışlar, Almanya, 

Euro Bölgesi, İngiltere ve ABD’den gelecek olan Şubat Markit Hizmet & Bileşik PMI 

verileri, ABD Şubat ayı ISM Hizmet Endeksi ve ABD Şubat Ayı ADP Özel Sektör İstihdam 

Değişimi verileri takip edilecek. 
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XAUUSD 

Bir süredir bültenlerimizde, mevcut riskten kaçış ortamında ons altındaki geri 

çekilmelerin alım fırsatı olarak sınırlı kalabileceğini belirtmekteydik. Dün sabahki 

bültenimizde de teknik göstergelerin de ürettiği sinyaller doğrultusunda altın fiyatlarının 

yeniden 1675 seviyesini hedef almasını beklediğimizi belirtmiştik. Henüz teknik 

göstergelerin işaret ettiği 1675 seviyesine ulaşamasa da, Fed’in dün akşamki sürpriz faiz 

indirimi sonrasında ons altının 1650 seviyesi üzerine yükseldiğini ve 1652 seviyesini test 

ettiğini. 

Altın fiyatları bu sabah saatlerinde 1643,15 seviyesinden işlem görüyor. Fed’in dünkü 

olağanüstü toplantısının ardından koronavirüsün yarattığı tahribatın boyutu konusundaki 

endişeler artarken, piyasalarda güvenli liman görünümlü varlıkların değer kazanmaya 

devam ettiğini görüyoruz. ABD’de 10 yıllık tahvil faizi tarihinde ilk defa %1’in altına 

inerken, ons altındaki güçlü seyir sürüyor. Bu doğrultuda, mevcut dinamikler 

çerçevesinde piyasalar riskten kaçış ve güvenli limanlara sığınma eğiliminin devam 

edebileceği görüşündeyiz. Teknik göstergeler de ons altındaki yükseliş eğiliminin devam 

edebileceğine yönelik sinyaller veriyor. Bu doğrultuda altın fiyatlarının yükseliş eğilimini 

önümüzdeki dönemde 1675 seviyesine kadar taşıyabileceğine yönelik beklentimizi 

korumaktayız. 

Bugün Almanya ve Euro Bölgesinden gelecek olan Ocak Ayı Perakende Satışlar, Almanya, 

Euro Bölgesi, İngiltere ve ABD’den gelecek olan Şubat Markit Hizmet & Bileşik PMI 

verileri, ABD Şubat ayı ISM Hizmet Endeksi ve ABD Şubat Ayı ADP Özel Sektör İstihdam 

Değişimi 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 3.003 -%2,8 -%4,0 -%8,9 %2,2 -%7,0

DAX 11.985 %1,1 -%6,3 -%9,8 -%0,3 -%9,5

FTSE 6.718 %1,0 -%4,3 -%9,7 -%8,1 -%10,9

Nikkei 21.083 %0,4 -%5,7 -%8,4 %2,5 -%10,6

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 111.207 %3,6 -%2,8 -%8,9 %11,1 -%2,8

Çin 2.993 %0,0 %0,2 %7,5 %1,2 -%1,9

Hindistan 38.624 %1,3 -%4,1 -%5,3 %5,2 -%6,4

Endonezya 5.519 %1,7 -%1,4 -%5,2 -%10,5 -%10,9

Rusya 2.821 %2,0 -%6,0 -%8,9 %1,0 -%7,4

Brezilya 105.537 -%1,0 -%7,2 -%8,7 %4,3 -%8,7

Meksika 42.472 %0,7 -%1,3 -%5,7 %0,3 -%2,5

Güney Afrika 52.958 %2,2 -%3,4 -%6,8 -%3,6 -%7,2

Oynaklık Endeksleri

VIX 37 %10,2 %32,2 %104,9 %87,3 %167,2

EM VIX 33 %5,5 %23,6 %53,4 %57,2 %90,4

MOVE 105 -%4,4 %20,7 %43,7 a.d. %80,0

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 6,108 -%1,2 -%0,6 %2,1 %6,6 %2,6

Brezilya 4,5078 %0,7 a.d. %6,1 %8,2 %11,8

Güney Afrika 15,4065 %0,2 %1,3 %3,5 %2,1 %10,0

Çin 6,9676 %0,1 -%0,7 -%0,8 -%2,9 %0,1

Hindistan 73,31 %0,8 %2,0 %2,8 %1,3 %2,7

Endonezya 14283 %0,1 %2,9 %3,9 %0,4 %3,0

CDS *

Türkiye 299,6 0,9 37,9 61,9 -121,9 17,5

Brezilya 111,6 -17,2 8,2 8,6 -20,5 11,9

Güney Afrika 178,6 0,0 9,4 1,3 -14,3 15,3

Endonezya 89,4 -3,9 26,2 23,5 0,2 a.d.

Rusya 64,6 0,0 5,0 2,6 -36,8 9,5

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %12,2 -0,5 -0,2 1,9 -3,3 0,0

Brezilya %6,6 0,0 a.d. 0,0 -0,7 a.d.

Hindistan %6,3 0,0 0,0 -0,2 -0,2 -0,2

Endonezya %6,8 -0,2 0,2 0,1 -0,6 -0,3

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %6,1 -0,35 0,13 0,64 -1,04 -1,06

Brezilya %3,0 -0,20 -0,08 -0,39 -0,73 -0,69

Güney Afrika %3,6 -0,17 -0,01 -0,10 -0,17 -0,21

Endonezya %2,6 -0,05 0,08 -0,09 -0,13 -0,31

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 51,86 -%0,1 -%5,6 -%4,8 -%11,0 -%21,4

Ham Petrol - WTI USD/varil 47,18 %0,9 -%5,5 -%5,8 -%12,5 -%22,7

Altın - USD / oz 1644,4 %3,1 -%0,2 %4,3 %6,1 %8,0

Gümüş - USD / t oz. 17,129 %2,7 -%5,8 -%3,1 -%10,2 -%4,4

Commodity Bureau Index 399,07 %0,3 -%0,1 -%1,1 %3,3 -%0,6

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

Son Fiyat / 

Değer

Değişim
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Yatırım Merkezlerimiz 

 

  

(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

(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 4646

Akat Mahallesi Meydan Caddesi B Blok 

No: 14 (Eski No D:10) Beşiktaş-İSTANBUL

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

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

(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

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
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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. 

 

 

 

 

 


