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Piyasa Yorumu  

ABD’de Demokrat aday Joe Biden’ın başkanlık seçiminde yarışı önde 

götürmesi ile birlikte küresel piyasalarda risk iştahının yüksek 

seyretmeye devam ettiğini gördük. Bu çerçevede BIST-100 endeksi 

dünü %1,1’lik yükselişle 1.180 puandan tamamladı.  

Dolar endeksinde hızlanan geri çekilme ile birlikte dün gelişen ülke 

para birimlerinde pozitif bir seyir hakimken, TL’nin dolar karşısında 

sınırlı bir değer kazancıyla alt sıralarda yer aldığını takip ettik. Bununla 

birlikte 8,41 – 8,48 bandında hareket eden USDTRY paritesi günü sınırlı 

bir düşüşle tamamladı. Türkiye 5 yıllık CDS primi dün 518,44 baz puana 

gerilerken, AOFM ise %14,07’ye yükseldi. Bu sabah saatlerinde Asya 

piyasalarının alıcılı bir seyir izlediğini, ABD endeks vadelilerinde de 

satıcılı bir resmin ön plana çıktığı görülüyor.  

Bugün yurt içi piyasalarda Ekim Nakit Bütçe verileri açıklanacak. Yurt 

dışında ise Almanya Eylül ayı Sanayi Üretimi verilerinin yanı sıra 

ABD’den Ekim ayına ilişkin gelecek olan Tarım Dışı İstihdam Değişimi, 

İşsizlik Oranı ve Ortalama Saatlik Kazançlar verileri takip edilecek.  

BİST-100 endeksindeki teknik görünüme baktığımızda, dünkü 

beklentimiz; “1167 seviyesinde düzeltme seviyesi ve 1183 seviyesinde 

düşen kanal direnci olarak bugün izlenecek. 1183 direnci burada 

kırılması durumunda 1223 zirvesine yeniden geri dönüş 

gerçekleşebilir. 1183 direncinden satışla karşılanması ve tepki biterse 

1096-1183 arasında gelişmeler fiyatlanacaktır.” demiştik. Dün 1166-

1185 arasında dalgalandık ve 1180 seviyesinden kapandık. Bugün de 

1100’den yükselen kanal desteğimiz 1159’dan yükselirken, düzeltme 

desteğimiz 1167’de bulunuyor. Gün içerisinde 1159-1167 desteklerini 

takip edeceğiz, dün geçemediğimiz 1183 ilk direnç noktamız iken, 

1195 kar realizasyonu gelebilecek ikinci direnç noktamız olacaktır. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Bugün saat 17:30’da Ekim Nakit Bütçe verileri açıklanacak.  

▪ 16 – 30 Ekim dönemine ilişkin yabancı portföy hareketleri ve para 

& banka istatistikleri açıklandı. 

Şirket ve Sektör Haberler 

▪ AEFES, AKSEN, ASUZU, DARDL, EGEEN, KCHOL, KERVT, 

KFEIN, MPARK, NETAS, SMART, ULKER, ZOREN – 3Ç20 

sonuçlarını açıkladı. 

▪ ALARK, ISCTR, MGROS, TCELL – Bugün 3Ç20 sonuçlarını 

açıklayacak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Piyasa gündemi ve veri takvimi

6 Kasım    Hazine Ekim Nakit Bütçe verileri 

10 Kasım   Ağustos dönemi 

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 1.180 %1,1 %4,7

BIST-30 1.290 %0,7 %4,2

Banka 1.180 %0,2 %2,2

Sanayi 1.827 %1,3 %5,3

Hizmet 1.059 %1,3 %3,4

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 11,75 #N/A N/A 11,75

AOFM 14,07 #N/A N/A 11,38

2 yıllık bono faizi 15,32 9,79 9,29

10 yıllık bono faizi 14,03 14,43 13,07

Kur

USD/TL 8,44 %3,9 %9,2

EUR/TL 9,94 %3,6 %9,5

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 9,19 %3,8 %9,3

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 176 181 187

Ortalama işlem hacmi * 3,67 3,43 3,98

* milyar ABD doları 

BIST-100 2019 2020T 2021T

F/K 8,9x 10,6x 6,1x

PD/DD 1,00x 0,89x 0,79x

PD/DD (Banka) 0,63x 0,41x 0,36x

FD/Satışlar 0,87x 1,08x 0,88x

FD/FAVÖK 5,9x 7,5x 5,6x

Kar büyümesi -%9,0 -%12,8 %74,2

Özsermaye karlılığı %12,0 %9,7 %13,7

Temettü verimi %3,3 %2,6 %4,4

İletişim:

Yurtiçi Satış Operasyon

destek@tacirler.com.tr

+90 212 355 4646

% değişim

Kaynak: Bloomberg, Tacirler Yatırım
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Ekonomi ve Politika Haberleri  

Bugün saat 17:30’da Ekim Nakit Bütçe verileri açıklanacak 

Eylül ayında nakit bütçe 30,8 milyar TL açık verdi. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde açık 

21,5 milyar TL düzeyindeydi. Böylece Ağustos ayında 171,8 milyar TL olan 12 aylık 

bütçe açığı Eylül ayında 181,1 milyar TL’ye yükseldi. 

• Ekim ayı nakit bütçe verileri 16 Kasım’da açıklanacak olan Ekim ayı merkezi 

yönetim bütçe verileri açısından öncü niteliğinde. 

16 – 30 Ekim dönemine ilişkin yabancı portföy hareketleri ve para & 
banka istatistikleri açıklandı 

16 – 30 Ekim dönemi içerisinde hisse senedi piyasasından çıkışların devam ettiği ve 

toplam iki haftada 127,4 milyon dolar net çıkış yaşandığı görüldü.  

• Tahvil piyasasında ise 16 – 23 Ekim haftasında görülen repo işlemleri hariç 29,7 

milyon dolarlık net girişin ardından, Ekim ayının son haftasında repo işlemleri 

hariç 33,4 milyon dolarlık çıkış yaşandığı takip edildi.   

• Yılbaşından beri toplam net çıkış hisse senedi piyasasında 5,8 milyar dolar, 

tahvil piyasasında ise 7,3 milyar dolar oldu.   

• Son bir sene içerisinde ise hisse senedi piyasasından 5,4 milyar dolar, tahvil 

piyasasından ise 7,8 milyar dolar net yabancı çıkışı yaşandı. 

• Yabancı yatırımcının toplam tahvil stoku içerisindeki payı ise 16 – 23 Ekim 

haftasında %3,5’e yükselmesinin ardından Ekim ayının son haftasında yeniden 

%3,4’e geriledi. Yılbaşında ise söz konusu oran %10,5 idi.      

Para & banka istatistikleri cephesinde ise 16 Ekim sonrasındaki iki haftada yerleşiklerin 

DTH’larında toplam 2,2 milyar dolar kadar bir yükseliş görüldü. (altın hariç, parite 

etkisinden arındırılmış rakamlar) 

• 16 – 23 Ekim haftasında görülen 1,2 milyar dolarlık artışın tamamına yakını 

kurumlar DTH’larından kaynaklanırken, Ekim ayının son haftasında yaşanan 

0,96 milyar dolarlık artışın büyük kısmının hane halkı DTH’larından 

kaynaklandığı görüldü.  

• Kıymetli maden mevduat hesaplarına bakıldığında ise söz konusu iki haftalık 

dönem fiyat etkisinden arındırılmış bakıldığında yaklaşık 639 milyon dolar 

yükseliş kaydedildiği ve neredeyse tümünün hanehalkı kıymetli maden 

hesaplarındaki yükselişten kaynaklandığı görüldü. 
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Şirket ve Sektör Haberleri  

Anadolu Efes - 3Ç20 sonuçlarını 460 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı, 436.2 milyon TL olan piyasa beklentisinin %5 üzerindedir. Açıklanan net kar 

rakamı, yıllık bazda yüzde %21 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %31 arttı. Net 

satışlar 8,740 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 

%24 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 8,544 milyon TL ile uyumlu 

gerçekleşti. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %6 azalış kaydetti ve 

net satışlardaki payı %33 oldu. (3Ç19: %35) Bira operasyonlarında satış hacmi %9 

artarken içecek bölümünün satışları %21 büyüdü. Bira operasyonlarında toplam bira 

satış hacmi yıllık bazda %4 büyüdü. Yurtiçi bira satış hacmi %4,4 daralırken yurtdışı bira 

satış hacmi %6,2 büyüdü. Yurtiçi bira operasyonlarının cirosu %12 artarken yurtdışı bira 

operasyonlarının cirosu ise %20 arttı. İçecek bölümünün cirosu ise %29 artış kaydetti. 

Şirket, 3Ç20'de 2,080 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı 

dönemine göre yüzde %49 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi 

olan 1,858 milyon TL'nin %12 üzerinde gerçekleşti. Güçlü FAVÖK büyümesinin altında 

yatan nedenler artan  satış hacimlerine bağlı olarak şirket ölçek ekonomisinden istifade 

etti ve ayrıca sıkı maliyet kontrolleri sonucu faaliyet giderleri, yıllık bazda, %9 artış 

kaydetti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 395 baz puan artarak 

%23.8 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %14 azalarak 3,898 milyon TL 

olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 0.9 olarak gerçekleşmiş olup, net 

borç/özsermaye rasyosu 0.3 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 

13.8 F/K çarpanından ve 6.5 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.  

Aksa Enerji - 3Ç20 sonuçlarını 133.2 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı, 81.8 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, 

yıllık bazda yüzde %99 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %10 azaldı. Faaliyet 

karlılığındaki artış ve azalan net finansal giderler kar büyümesinde etkili oldu. Net 

satışlar 1,801 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 

%21 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 1,860 milyon TL ile uyumlu 

gerçekleşti. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %43 azalış kaydetti ve 

net satışlardaki payı %19 oldu. (3Ç19: %31) Şirket, 3Ç20'de 400 milyon TL FAVÖK 

açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %18 artış gösterdi. 

Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 390 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. 

FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 68 baz puan azalarak %22.2 oldu. 

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 90 baz puan arttı ve %17.1 

olarak gerçekleşti. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %5 azalarak 2,857 milyon 

TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 2.0 olarak gerçekleşmiş olup, net 

borç/özsermaye rasyosu 0.7 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 

8.4 F/K çarpanından ve 5.2 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir. 

Alarko Holding – Bugün 3Ç20 sonuçlarını açıklayacak. 3Ç20 konsolide net karının 154 

milyon TL olarak gerçekleşmesini ve geçen yıla göre %39 azalış ve 2Ç20’ye göre %65 

artış göstermesini bekliyoruz. Enerji bölümünden faaliyet performansı açısından çok iyi 

sonuçlar beklememize rağmen Karabiga Termik Santrali ile ilgili yabancı para cinsinden 

borçların yarattığı kur farkı giderlerinin net kar üzerinde olumsuz etkisinin olmasını 

bekliyoruz. Elektrik dağıtım faaliyetlerinde, MEDAŞ tarafından elektrik dağıtımı yapılan 

şehirlerdeki toplam elektrik tüketimi, yıllık bazda, yaklaşık %15 artış kaydetti. Bu artışın 

altında yatan nedenler zirai amaçlı elektrik tüketimindeki artış ve 2Ç20’deki pandemi 

nedeniyle zayıf seyreden endüstriyel tüketimde normalleşme süreci ile hızlı tüketim 

artışıdır. MEPAŞ’ta artan tüketim hacimleri ile birlikte iyi sonuçlar olması ile birlikte, 
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MEDAŞ’ın da daha yüksek Düzenlenmiş Varlık Tabanı ve enflasyon etkileri ile birlikte iyi 

sonuçlar üretmesini bekliyoruz. Elektrik üretim faaliyetlerinde ise, Alarko Holding’in 

elektrik santrallerinin ürettiği elektrik miktarı yıllık bazda %7 artış kaydederken, amiral 

gemisi konumunda bulunan Karabiga Santrali’inin elektrik üretim miktarı %8 arttı. 

3Ç20’de ortalama elektrik fiyatları çeyreksel bazda %34 artarken yıllık bazda yatay kaldı 

ve 301 TL/MWh olarak kaydedildi. Karabiga’nın faaliyet performansının oldukça kuvvetli 

olmasını beklerken, döviz bazlı borçlarının yaratacağı kur farkı giderinin de net karı 

olumsuz yönde etkilemesini bekliyoruz. Son olarak da, turizm bölümünün net karını 

%15 civarında artış kaydetmesini, endüstri ve ticaret bölümünün net karının düşük 

bazdan gelerek normalleşmesini ve arazi geliştirme bölümün Alarko GYO’nun net döviz 

uzun pozisyonu sayesinde (1Y20: 105 milyon ABD Doları) ciddi artış kaydetmesini 

bekliyoruz.  

Albaraka Türk – Banka 3Ç20 sonuçlarını 74,8 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan 

net kar rakamı, çeyreksel bazda, %47 artışı işaret etmektedir. Banka 3Ç19’da 38,3 

milyon TL zarar açıklamıştı. Bankanın 3Ç20 özkaynak karlılığı %7,6 olup, 9A20 özkaynak 

karlılığı %5,1’dir.  Çekirdek Sermaye Yeterliliği Oranı %7,87, Ana Sermaye Yeterliliği 

Oranı %9,89, Sermaye Yeterliliği Oranı %15,89 olarak gerçekleşti.  

Anadolu Isuzu - 3Ç20 sonuçlarını 4.1 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı 

döneminde de, 2.2 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 272 milyon TL olarak 

açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %7 arttı. Şirket, 3Ç20'de 30 

milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %60 

artış gösterdi. FAVÖK marjı iseS, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 362 baz puan 

artarak %11.1 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 238 baz 

puan arttı ve %20.2 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 

136 baz puan azaldı ve %12.9 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 280 milyon 

TL (3Ç19: 317 milyon TL ve 2Ç20: 296 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme 

sermayesinin satışlara oranı %21.5 (3Ç19: %27.8 ve 2Ç20: 23.1%) olarak kaydedildi. 

Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %1 artarak 462 milyon TL olarak gerçekleşti. 

Net borç/FAVÖK rasyosu 4.0 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.9 

olarak kaydedilmiştir.  

Dardanel - 3Ç20 sonuçlarını 19.7 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı 

döneminde, 7.5 milyon TL net kar açıklamıştı. Faaliyet karlılığındaki ciddi artışa rağmen 

artan net finansal giderler şirketin zarar açıklamasındaki ana unsur oldu. Net satışlar 

203 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %74 arttı. 

Şirket, 3Ç20'de 26 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı 

dönemine göre yüzde %131 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı 

dönemine göre 317 baz puan artarak %12.8 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin 

brüt marjı, yıllık bazda, 137 baz puan azaldı ve %30.5 olarak gerçekleşti. Faaliyet 

giderleri, yıllık bazda, %40 arttı ve faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 441 

baz puan azaldı ve %18.5 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 118 milyon TL 

(3Ç19: -98 milyon TL ve 2Ç20: 75 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme 

sermayesinin satışlara oranı %14.2 (3Ç19: -%21.7 ve 2Ç20: 10.1%) olarak kaydedildi. 

Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %20 artarak 400 milyon TL olarak gerçekleşti. 

Net borç/FAVÖK rasyosu 3.7 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 4.4 

olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 15.0 F/K çarpanından ve 17.7 

FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.  
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Ege Endüstri - 3Ç20 sonuçlarını 105.8 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı, yıllık bazda yüzde %127 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %192 arttı. Net 

satışlar 141 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 

%13 azaldı. Kur farkı gelirleri net kar büyümesinde etkili oldu. Şirket, 3Ç20'de 54 milyon 

TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %1 azalış 

gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 475 baz puan artarak 

%38.1 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 401 baz puan arttı 

ve %42.2 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 27 baz 

puan azaldı ve %6.7 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 39 milyon TL (3Ç19: 

248 milyon TL ve 2Ç20: 22 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin 

satışlara oranı %4.8 (3Ç19: %34.1 ve 2Ç20: 2.7%) olarak kaydedildi. Şirketin net nakit 

pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %28 artarak 394 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. En 

son kapanış fiyatına göre, şirket 15.8 F/K çarpanından ve 17.0 FD/FAVÖK çarpanından 

işlem görmektedir. 

Gediz Ambalaj - 3Ç20 sonuçlarını 8.6 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı, yıllık bazda yüzde %256 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %99 arttı. Net 

satışlar 24 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %34 

arttı. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %9 azalış kaydetti ve net 

satışlardaki payı %33 oldu. (3Ç19: %38) Şirket, 3Ç20'de 6 milyon TL FAVÖK açıkladı ve 

bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %74 artış gösterdi. FAVÖK marjı 

ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 530 baz puan artarak %23.4 oldu. Detaylarına 

baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 460 baz puan arttı ve %27.5 olarak 

gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 269 baz puan azaldı ve 

%6.6 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 39 milyon TL (3Ç19: 34 milyon TL ve 

2Ç20: 34 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı 

%48.8 (3Ç19: %44.5 ve 2Ç20: 46.3%) olarak kaydedildi. Şirketin net nakit pozisyonu 

çeyreksel bazda yüzde %18 artarak 30 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. En son kapanış 

fiyatına göre, şirket 10.1 F/K çarpanından ve 9.5 FD/FAVÖK çarpanından işlem 

görmektedir.  

İş Bankası – Bugün 3Ç20 sonuçlarını açıklayacak. Banka için 3Ç20 net kar beklentimiz 

1,896 milyon TL olup, çeyreksel bazda %20 ve yıllık bazda %41 artışı işaret etmektedir. 

Piyasa beklentisi de 3Ç20 net karının 1,896 milyon TL olarak gerçekleşmesi yönündedir. 

Kredilerin çeyreksel bazda %9 büyümesini ve swap maliyetlerine göre düzeltilmiş net 

faiz marjında 10 baz puanlık azalış olmasını bekliyoruz. Komisyon gelirlerinde ise 

çeyreksel bazda %28 artış olmasını bekliyoruz. Net kredi maliyetlerinin 300 baz puan 

seviyesinde oluşmasını bekliyoruz. 2Ç20’de 260 baz puan olarak gerçekleşmiş idi. 

Özkaynak karlılığı beklentimiz %11,8 olup, çeyreksel bazda 144 baz puan artışı işaret 

etmektedir. 

Kafein Yazılım - 3Ç20 sonuçlarını 6.2 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı, yıllık bazda yüzde %127 arttı. Net satışlar 40 milyon TL olarak açıklandı ve 

geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %29 arttı. Şirket, 3Ç20'de 10 milyon TL 

FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %42 artış 

gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 224 baz puan artarak 

%25.3 oldu.  Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %16 azalarak 80 

milyon TL olarak gerçekleşmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 19.8 F/K 

çarpanından ve 9.6 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir. 
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Kerevitaş Gıda - 3Ç20 sonuçlarını 65.8 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı, yıllık bazda yüzde %50 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %354 arttı. Net 

satışlar 777 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 

%32 arttı. Şirket, 3Ç20'de 117 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin 

aynı dönemine göre yüzde %28 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı 

dönemine göre 37 baz puan azalarak %15.1 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin 

brüt marjı, yıllık bazda, 1 baz puan azaldı ve %23.8 olarak gerçekleşti. Faaliyet 

giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 18 baz puan arttı ve %10.5 olarak gerçekleşti. 

Net işletme sermayesi ise 1,382 milyon TL (3Ç19: 1,807 milyon TL ve 2Ç20: 1,058 milyon 

TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %49.7 (3Ç19: %72.3 

ve 2Ç20: 40.8%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %2816 

artarak 286 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 0.7 olarak 

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

kapanış fiyatına göre, şirket 35.7 F/K çarpanından ve 11.9 FD/FAVÖK çarpanından işlem 

görmektedir. 

Koç Holding - 3Ç20 sonuçlarını 2,305 milyar TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı, 1,478 milyar TL olan piyasa beklentisinin %56 üzerindedir. Otomotiv, beyaz 

eşya ve finans bölümlerindeki beklentilerin üzerinde gerçekleşen net karların ve 

Tüpraş’ta gerçekleşen beklentinin altında kaydedilen zarar rakamının net kardaki 

sapmanın altındaki ana nedenler olduğunu düşünüyoruz.  Açıklanan net kar rakamı, 

yıllık bazda yüzde %114 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %140 arttı. Koç Holding’in 

30 Eylül 2020 itibariyle holding seviyesinde bulunan net nakit pozisyonu 362 milyon 

ABD Doları’dır. (6A20: 419 milyon ABD Doları). Dünkü kapanış fiyatları baz aldığımızda, 

Koç Holding’in net aktif değerine göre %36 iskontolu işlem görmekte olduğunu 

hesaplıyoruz. Koç Holding’in son bir senedeki ortalama net aktif iskontosu %14 olup , 

son iki senedeki ortalama net aktif iskontosunu %9 olarak hesaplıyoruz. Cari iskonto 

seviyesi son iki sene ortalamasından -3 standart sapmada bulunmakta olup, 2008 

yılının başından beri en düşük seviyededir. 

Medical Park - 3Ç20 sonuçlarını 4.3 milyon TL zarar ile açıkladı. Piyasa beklentisi 

şirketin 30.3 milyon TL zarar açıklaması yönündeydi. Şirket geçen yılın aynı döneminde 

de, 4.3 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 1,075 milyon TL olarak açıklandı ve 

geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %20 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa 

beklentisi olan 1,017 milyon TL'nin % 6 üzerinde gerçekleşti. Net satışların dağılımına 

baktığımızda, yurtiçi hasta gelirleri yıllık bazda %28 artarken, medikal turizm gelirleri ise 

%22 azaldı. Diğer yan gelirlerde, yıllık bazda %13 artış kaydedildi. Şirket, 3Ç20'de 271 

milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %42 

artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 230 milyon TL'nin 

üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 390 baz 

puan artarak %25.2 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 381 

baz puan arttı ve %25.7 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri ise yıllık bazda %8 azaldı ve 

faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 197 baz puan azaldı ve %6.3 olarak 

gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 369 milyon TL (3Ç19: 349 milyon TL ve 2Ç20: 412 

milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %9.7 (3Ç19: 

%9.7 ve 2Ç20: 11.4%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %3 

azalarak 2,100 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 2.4 olarak 

gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 8.6 olarak kaydedilmiştir. En son 

kapanış fiyatına göre, şirket 34.7 F/K çarpanından ve 6.6 FD/FAVÖK çarpanından işlem 

görmektedir.  
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Migros - Bugün 3Ç20 sonuçlarını açıklayacak.  Piyasa zarar beklentisi 58 milyon TL olup, 

şirket 3Ç19’da 179 milyon TL net kar açıklamıştı. Konsensus net satış beklentisi 7,579 

milyon TL olup, yıllık bazda %17 artışı ifade etmektedir. Piyasa FAVÖK beklentisi 610 

milyon TL olup, yıllık bazda, %11 azalışı işaret etmektedir. 

Netaş - 3Ç20 sonuçlarını 25.9 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı 

döneminde de, 13.1 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 392 milyon TL olarak 

açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %47 arttı. Şirket, 3Ç20'de 10 

milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %63 

artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 27 baz puan artarak 

%2.6 oldu. Net işletme sermayesi ise 490 milyon TL (3Ç19: 942 milyon TL ve 2Ç20: 482 

milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %30.4 (3Ç19: 

%75.0 ve 2Ç20: 32.4%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %0 

artarak 419 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 5.5 olarak 

gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.6 olarak kaydedilmiştir. 

Smartiks Yazılım - 3Ç20 sonuçlarını 0.9 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı, yıllık bazda yüzde %54 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %324 arttı. Net 

satışlar 08 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %39 

arttı. Şirket, 3Ç20'de 05 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı 

dönemine göre yüzde %26 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı 

dönemine göre 631 baz puan azalarak %64.4 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda 

yüzde %30 azalarak 1 milyon TL olarak gerçekleşti. En son kapanış fiyatına göre, şirket 

41.1 F/K çarpanından ve 13.4 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.  

Turkcell - Bugün 3Ç20 sonuçlarını açıklayacak.  Piyasa net kar beklentisi 1037 milyon TL 

olup, yıllık bazda %29 artışı işaret etmektedir. Konsensus net satış beklentisi 7,417 

milyon TL olup, yıllık bazda %18 artışı ifade etmektedir. Piyasa FAVÖK beklentisi 3,191 

milyon TL olup, yıllık bazda, %8 artışı işaret etmektedir.  

Ülker - 3Ç20 sonuçlarını 323.2 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 

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

bazda yüzde %27 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %36 azaldı. İyileşen faaliyet 

karlılığı ve kur farkı gelirleri şirketin net kar artışının altında yatan ana nedenlerdir. Net 

satışlar 2,229 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 

%18 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 2,167 milyon TL ile uyumlu 

gerçekleşti. Şirket, 3Ç20'de 386 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin 

aynı dönemine göre yüzde %23 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi 

olan 369 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı 

dönemine göre 72 baz puan artarak %17.3 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt 

marjı, yıllık bazda, 160 baz puan arttı ve %27.9 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri, yıllık 

bazda, %26 artış kaydetti ve faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 79 baz 

puan arttı ve %12.7 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 4,460 milyon TL (3Ç19: 

2,467 milyon TL ve 2Ç20: 2,257 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme 

sermayesinin satışlara oranı %50.1 (3Ç19: %33.1 ve 2Ç20: 26.4%) olarak kaydedildi. 

Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %280 artarak 2,552 milyon TL olarak 

gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 1.7 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye 

rasyosu 0.5 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 8.5 F/K 

çarpanından ve 7.2 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir. 
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Zorlu Enerji - 3Ç20 sonuçlarını 33.7 milyon TL net kar ile açıkladı. 3Ç20 sonuçlarıyla ilgili 

olarak piyasa zarar beklentisi şirketin 80.6 milyon TL zarar açıklayacağı yönünde idi. 

Şirket geçen yılın aynı döneminde, 28.1 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 2,109 

milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %13 arttı. 

Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 1,987 milyon TL'nin üzerinde 

gerçekleşti. Şirket, 3Ç20'de 651 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin 

aynı dönemine göre yüzde %29 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi 

olan 600 milyon TL'nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı 

dönemine göre 378 baz puan artarak %30.9 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda 

yüzde %11 artarak 14,269 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 7.1 

olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 8.7 olarak kaydedilmiştir. 
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Teknik Analiz  

USD/TL 

ABD’de Biden’ın başkanlık seçiminde yarışı önde götürmesi ile birlikte küresel 

piyasalarda risk iştahının yüksek seyretmeye devam ettiğini ve dolar endeksindeki 

düşüşün önemli ölçüde hız kazandığını gördük. Dolar endeksi 92,48 seviyesine kadar 

geri çekilirken, gelişmekte olan ülke para birimleri primli seyretmeye devam etti.

 Dün gelişen ülke para birimlerinde pozitif bir seyir hakimken, TL’nin dolar karşısında 

sınırlı bir değer kazancıyla alt sıralarda yer aldığını takip ettik. Bununla birlikte 8,41 – 

8,48 bandında hareket eden USDTRY paritesi günü sınırlı bir düşüşle tamamladı. 

Türkiye 5 yıllık CDS primi dün 518,44 baz puana gerilerken, AOFM ise %14,07’ye 

yükseldi.  

USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 8,42 seviyesinden işlem görüyor. Dolar 

endeksinin ise görece zayıf seyrini koruduğunu ve 92,60 seviyesinde hareket ettiğini 

takip ediyoruz. Bu sabah saatlerinde gelişmekte olan ülke para birimlerinde karışık bir 

seyir hakimken, Türk lirasının yatay bir seyir izlediği görülüyor. Teknik görünüme 

baktığımızda, göstergelerin USDTRY paritesinin 8,30 seviyesi üzerinde 

tutunabileceğinin ve kısa vadede 8,30 – 8,55 bandında hareket edebileceğinin sinyalini 

verdiğini görüyoruz. Bu noktada, 8,55 seviyesinin aşılması durumunda yükselişin hız 

kazanabileceğini ifade etmemizde fayda var.  

Bugün yurt içi piyasalarda Ekim Nakit Bütçe verileri açıklanacak. Yurt dışında ise 

Almanya Eylül ayı Sanayi Üretimi verilerinin yanı sıra ABD’den Ekim ayına ilişkin gelecek 

olan Tarım Dışı İstihdam Değişimi, İşsizlik Oranı ve Ortalama Saatlik Kazançlar verileri 

takip edilecek. 
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EUR/USD 

ABD’de başkanlık seçimine ilişkin oy sayımı sürerken, Demorkat aday Joe Biden’ın 

başkanlık seçiminde yarışı önde götürmesi ile birlikte küresel piyasalarda risk iştahının 

yüksek seyretmeye devam ettiğini görüyoruz. Bu çerçeve de dolar endeksindeki düşüş 

eğilimi önemli ölçüde hız kazandı ve endeks 92,48 seviyesine kadar geri çekildi. Dolar 

endeksinde hızlanan düşüş eğilimi paralelinde yükselişine devam eden EURUSD 

paritesi, dün 1,1860 seviyesine kadar çıkarak yaklaşık son 10 günün zirvesine yükseldi.  

Dün 1,1850 seviyesi üzerinde tutunamayarak geri çekilen EURUSD paritesi bu sabah 

saatlerinde 1,1820 seviyesinden işlem görüyor. Teknik görünüme baktığımızda, 

EURUSD paritesinin geçtiğimiz hafta aşağı yönlü kırdığı yükseliş kanalını yeniden giriş 

yaptığını görmekteyiz. Kısa vadeli teknik göstergeler paritenin dünkü sert yükselişin 

ardından bir süre 1,1780 – 1,1850 bandında hareket edebileceğinin sinyalini veriyor. Bu 

noktada, yükseliş eğiliminin sürmesi durumunda 1,1850 direncini yakından izleyeceğiz. 

Bu direncin yukarı yönlü kırılması, yani paritenin bu seviye üzerinde günlük bir kapanış 

gerçekleştirmesi durumunda yükselişin 1,19’a doğru hız kazanması beklenebilir. Aşağı 

yönlü hareketlerde ise 1,1780 desteği izlenecek.  

Bugün yurt dışı piyasalarda Almanya Eylül ayı Sanayi Üretimi verilerinin yanı sıra 

ABD’den Ekim ayına ilişkin gelecek olan Tarım Dışı İstihdam Değişimi, İşsizlik Oranı ve 

Ortalama Saatlik Kazançlar verileri takip edilecek. 
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XAUUSD 

Ons altın fiyatlarında 1850 seviyesi altında kalıcılı bir hareket görmeyi beklemediğimizi 

ve düşüşlerin alım fırsatı olarak sınırlı kalmayı sürdürebileceğini sabah bültenlerimizde 

sıklıkla belirtiyorduk. Dolar endeksindeki sert düşüş eğilimi ons altın fiyatlarını yukarı 

yönlü desteklerken, Senato’da Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olması nedeniyle teşvik 

paketine ilişkin iyimser beklentilerinin azalması da altındaki yükselişi destekleyen 

unsurlar arasında yer aldı. ABD 10 yıllık tahvil faizinde %0,76’lara varan düşüşler 

gözlemlenirken, gümüş ve altının değer kazandığı takip edildi. Bununla birlikte dün sert 

bir yükseliş kaydeden ons altın, 1900 – 1905 bandından 1950 seviyesi üzerine kadar 

çıktı. 1930 direncini aşması ile birlikte 1952,76 seviyesini test eden ons altın günü 

önemli bir yükselişle tamamladı.  

Ons altın fiyatları bu sabah saatlerinde 1938 seviyesinden işlem görüyor. Teknik 

göstergelerin ürettikleri sinyaller doğrultusunda ons altının kısa vadede 1900 seviyesi 

üzerinde tutunmaya devam etmesini bekliyoruz. Yükseliş eğiliminin devamı açısından 

ise altın fiyatlarının 1950 seviyesi üzerinde tutunması büyük önem arz ediyor.  Fiyatların 

bu seviye üzerinde tutunması durumunda, yani bu seviye üzerinde günlük bazda bir 

kapanış gerçekleştirmesi durumunda yükseliş hareketinin 2000 seviyesine doğru devam 

etmesi beklenebilir. Bugün 1900 seviyesi üzerinde bir hareket görmeyi beklemekle 

birlikte, 1950 seviyesini de yükselişin devamı açısından yakından izleyeceğiz.  

Bugün yurt dışı piyasalarda Almanya Eylül ayı Sanayi Üretimi verilerinin yanı sıra 

ABD’den Ekim ayına ilişkin gelecek olan Tarım Dışı İstihdam Değişimi, İşsizlik Oranı ve 

Ortalama Saatlik Kazançlar 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 3.510 %1,9 %6,1 %4,4 %23,2 %8,7

DAX 12.568 %2,0 %8,4 -%2,6 %18,5 -%5,1

FTSE 5.906 %0,4 %5,8 -%0,7 %0,9 -%21,7

Nikkei 24.105 %0,9 %4,2 %3,8 %23,9 %2,8

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 1.180 %1,1 %4,7 %2,3 %19,7 %3,1

Çin 3.320 -%0,7 %2,2 %2,4 %14,5 %8,1

Hindistan 41.340 %0,2 %4,6 %4,7 %30,7 %0,4

Endonezya 5.260 %0,5 %3,1 %5,7 %14,7 -%16,1

Rusya 2.861 %2,7 %6,2 -%1,1 %8,7 -%6,1

Brezilya 100.751 %2,9 %5,6 %5,4 %27,4 -%12,9

Meksika 38.399 %2,5 %2,7 %3,9 %3,8 -%11,8

Güney Afrika 55.225 %2,9 %6,4 %1,9 %10,8 -%3,3

Oynaklık Endeksleri

VIX 28 -%6,7 -%26,6 -%1,4 -%17,9 %100,1

EM VIX 26 -%1,4 -%15,3 -%4,2 -%28,4 %53,4

MOVE 48 -%25,8 -%16,4 %19,4 -%3,1 -%18,1

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 8,4228 -%0,1 %1,6 %8,5 %19,1 %41,5

Brezilya 5,5402 -%2,2 -%4,2 -%0,6 -%0,7 %37,5

Güney Afrika 15,6866 -%1,2 -%4,3 -%5,4 -%15,3 %12,0

Çin 6,6065 -%0,7 -%1,6 a.d. a.d. -%5,1

Hindistan 74,3887 -%0,5 %0,4 %1,5 -%1,7 %4,2

Endonezya 14380 -%1,3 a.d. -%2,8 -%4,6 %3,7

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %13,2 a.d. a.d. a.d. a.d. 1,0

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

Hindistan %5,9 0,0 0,0 -0,1 -0,2 -0,7

Endonezya %6,5 -0,2 a.d. -0,4 -1,6 -0,6

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %6,9 -0,31 a.d. 0,25 -0,98 0,75

Brezilya %3,3 -0,06 -0,35 -0,42 -1,29 -0,39

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

Endonezya %2,0 -0,13 a.d. -0,16 -1,16 -0,86

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 40,93 -%0,7 %8,7 -%0,9 %32,2 -%38,0

Ham Petrol - WTI USD/varil 38,79 -%0,9 %7,2 -%1,1 %57,9 -%36,5

Altın - USD / oz 1946,8 %2,7 %4,2 %1,8 %13,8 %27,8

Gümüş - USD / t oz. 25,191 %5,4 %7,8 %2,6 %67,3 %40,6

Commodity Bureau Index 414,98 %0,5 %1,1 %2,5 %18,3 %3,3

* 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. 

 

 

 

 

 

 


