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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu  

BIST-100 endeksi Cuma gününü %1’lük yükselişe 1.192 puandan 

tamamladı. Endeksteki yükselişte sanayi hisselerindeki değer kazanımı 

etkili oldu. Cuma günü 8,58 seviyesi üzerini test eden USDTRY 

paritesinin yeni haftaya aşağı yönlü bir başlangıç yaptığı takip ediliyor. 

Bu sabah saatleri itibarıyla Türk lirasının dolar karşısında en iyi 

performans gösteren para birimi konumunda olduğu, dolar endeksinin 

de ABD’de Biden’ın başkanlık seçimlerini kazanması ile birlikte 92 – 

92,15 bandına gerilemiş olduğunu görüyoruz. Dolar endeksindeki 

gerileme ve TL’deki değer kazanımının etkisi ile birlikte Asya seansında 

8,35 seviyesi altını test eden USDTRY paritesi, bu sabah saatlerinde 

8,35 civarındaki hareketini koruyor. AOFM’nin Cuma günü itibarıyla 

%14,12 seviyesine yükselmiş olduğunu görüyoruz. Bu sabah 

saatlerinde Asya piyasalarının alıcılı bir seyir izlediğini, ABD endeks 

vadelilerinde de primli bir resmin ön plana çıktığı görülüyor.  

Bugün yurt içi piyasalarda açıklanacak önemli bir veri bulunmuyor. 

Yurt dışında ise Almanya’dan gelecek olan Eylül Ayı Cari İşlemler 

Dengesi ve Ticaret Dengesi verileri açıklanacak.  

BİST-100 endeksindeki teknik görünüme baktığımızda, Cuma günkü 

beklentimizde “1159-1167 desteklerini takip edeceğiz, dün 

geçemediğimiz 1183 ilk direnç noktamız iken, 1195 kar realizasyonu 

gelebilecek ikinci direnç noktamız olacaktır.” demiştik. Cuma 1177-

1192 aralığında dalgalanan endeks, gün içi en yüksek seviye olan 

1192’den kapattı. Bugün 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. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

9 – 13 Kasım haftasına ilişkin ekonomik veri takvimimizi linkte 

bulabilirsiniz. 

• Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak’ın sosyal medya hesaplarından 

birinde görevden ayrılma mesajı paylaşıldı. 

• TCMB Başkanı Murat Uysal görevinden alınarak yerine 

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal atandı. 

• Ekim ayı nakit bütçe verileri açıklandı. 

Şirket ve Sektör Haberler 

▪ AKENR, AKSA, ALARK, BRSAN, DEVA, DGATE, DOHOL, 

DURDO, EKGYO, ENKAI, ERBOS, GUBRF, FONET, INDES, 

ISCTR, MGROS, ORGE, OZKGY, TCELL, TRGYO, TUKAS, VESTL 

– 3Ç20 sonuçlarını açıkladı.  

▪ BIMAS, DOAS, HALKB, SELEC, VAKBN, YATAS – 3Ç20 

sonuçlarını açıklayacak. 

▪  

 

 

 

 

 

 
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 1.192 %1,0 %7,2

BIST-30 1.302 %1,0 %6,6

Banka 1.183 %0,3 %4,3

Sanayi 1.859 %1,8 %7,5

Hizmet 1.070 %1,1 %7,0

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

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

AOFM 14,12 13,40 11,45

2 yıllık bono faizi 15,30 9,79 9,29

10 yıllık bono faizi 14,17 14,45 13,09

Kur

USD/TL 8,46 %1,8 %9,2

EUR/TL 10,03 %3,4 %9,9

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 9,24 %2,6 %9,6

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 177 173 186

Ortalama işlem hacmi * 3,62 3,37 3,95

* milyar ABD doları 

BIST-100 2019 2020T 2021T

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

PD/DD 1,00x 0,90x 0,80x

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

FD/Satışlar 0,87x 1,10x 0,90x

FD/FAVÖK 5,9x 7,7x 5,7x

Kar büyümesi -%9,0 -%12,5 %73,7

Özsermaye karlılığı %12,0 %9,7 %13,8

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

https://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Haftalik_Veri_Takvimi_9_-_13_Kasim.pdf
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Ekonomi ve Politika Haberleri  

9 – 13 Kasım haftasına ilişkin ekonomik veri takvimimizi linkte bulabilirsiniz 

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak’ın sosyal medya hesaplarından 

birinde görevden ayrılma mesajı paylaşıldı 

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak’ın sosyal medya hesaplarından birinde görevden 

ayrılma mesajı paylaşıldı. Ancak dün akşam yapılan paylaşım sonrasında konu ile ilgili 

herhangi resmi bir açıklama gelmediği görülüyor. Gün içerisinde 

Cumhurbaşkanlığı’ndan açıklama bekleniyor. 

TCMB Başkanı Murat Uysal görevinden alınarak yerine 

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal atandı 

Haftasonu yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile beraber TCMB Başkanı Murat 

Uysal görevinden alınarak yerine Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci 

Ağbal atandı. Ağbal Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı öncesinde Maliye 

Bakanı olarak görev yaptı. Bloomberght’nin haberine göre Ağbal görevine gelişinden 

hemen sonra banka genel müdürleri ile bir toplantı gerçekleştirdi.  

Ekim ayı nakit bütçe verileri açıklandı  

Hazine ve Maliye Bakanlığı Ekim ayı nakit bütçe verilerini açıkladı. Buna göre nakit 

bütçenin 6,7 milyar TL açık verdiği, diğer taraftan faiz dışı dengenin 4,4 milyar TL fazla 

kaydettiği takip edildi. Geçen yılın aynı ayında vergi kayması nedeniyle 12 milyar TL’ye 

yakın aylık bütçe açığı kaydedilmişti. Dolayısıyla 12 aylık açığın 176,4 milyar TL’ye 

(GSYİH’nın %3,7’si) gerilediği görüldü.  

• Nakit bütçe verileri 15 Kasım’da açıklanacak merkezi yönetim bütçe verileri için 

öncü niteliğinde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Haftalik_Veri_Takvimi_9_-_13_Kasim.pdf
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Şirket ve Sektör Haberleri 

Ak Enerji - 3Ç20 sonuçlarını 578.6 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı 

döneminde de, 61.4 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 555 milyon TL olarak 

açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %14 arttı. Şirket, 3Ç20'de 71 

milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %163 

artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 721 baz puan 

artarak %12.7 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 795 baz 

puan arttı ve %3.5 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 

57 baz puan azaldı ve %2.7 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise -156 milyon TL 

(3Ç19: -143 milyon TL ve 2Ç20: -120 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme 

sermayesinin satışlara oranı -%7.7 (3Ç19: -%7.1 ve 2Ç20: -6.2%) olarak kaydedildi. 

Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %9 artarak 6,015 milyon TL olarak gerçekleşti. 

Net borç/FAVÖK rasyosu 16.5 olarak gerçekleşmişti. Şirketin özsermayesi eksi 156 

milyon TL  olarak kaydedildi. (6A20: 451 milyon TL) 

Aksa - 3Ç20 sonuçlarını 135.0 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 

yıllık bazda yüzde %60 artarken, şirket 2Ç20'de 17.8 milyon TL zarar açıklamıştı. Net 

satışlar 1,103 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 

%26 arttı. Şirket, 3Ç20'de 278 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin 

aynı dönemine göre yüzde %69 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı 

dönemine göre 633 baz puan artarak %25.2 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin 

brüt marjı, yıllık bazda, 608 baz puan arttı ve %25.6 olarak gerçekleşti. Faaliyet 

giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 43 baz puan azaldı ve %3.4 olarak gerçekleşti. 

Net işletme sermayesi ise 656 milyon TL (3Ç19: 705 milyon TL ve 2Ç20: 754 milyon TL) 

olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %18.2 (3Ç19: %19.7 ve 

2Ç20: 22.3%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %10 azalarak 

1,353 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 2.0 olarak gerçekleşmiş 

olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.9 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına 

göre, şirket 12.2 F/K çarpanından ve 6.4 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir. 

Alarko Holding - 3Ç20 sonuçlarını 149 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı, yıllık bazda yüzde %41 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %60 arttı. 

Açıklanan net kar rakamı beklentimiz olan 154 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. 

Kombine rakamlara baktığımızda, satışlar yıllık bazda %32 büyüdü ve 4,441 milyon TL 

olarak gerçekleşti. Elektrik üretim tarafında kombine satışlar çeyreksel bazda %6 ve  

yıllık bazda %13 artarken, FAVÖK ise çeyreksel bazda %18 ve yıllık bazda %3 arttı. Enerji 

dağıtım tarafında ise kombine satışlar yıllık bazda %43 büyürken, FAVÖK %116 y/y 

büyüdü. Sanayi ticaret ve taahhüt tarafında ise kombine satışlar sırasıyla, yıllık bazda ve 

sırasıyla, %46 ve %37 arttı.  Sanayi ticaret bölümünün kombine FAVÖK %461 artarken, 

inşaat taahhüt bölümü 31 milyon TL FAVÖK açıkladı. (3Ç19: -32 milyon TL) 

 

Elektrik dağıtım ve perakende iş kolundan elde edilen gelir artışı, perakende elektrik 

satış miktarındaki artış, elektrik tarifelerindeki artış ve 2020 yılı başından itibaren 

yaklaşık 8 kat artan serbest tüketici artışı sonucu gerçekleşti. 
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Alarko Holding’in 9A20 itibariyle 137 milyon TL net nakit pozisyonu bulunmaktadır. 

Bim - Bugün 3Ç20 sonuçlarını açıklayacak.  Piyasa net kar beklentisi 533 milyon TL 

olup, yıllık bazda %55 artışı işaret etmektedir. Konsensus net satış beklentisi 13,410 

milyon TL olup, yıllık bazda %29 artışı ifade etmektedir. Piyasa FAVÖK beklentisi 1,141 

milyon TL olup, yıllık bazda, %35 artışı işaret etmektedir.  

Borusan Boru - 3Ç20 sonuçlarını 78.1 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın 

aynı döneminde de, 35.6 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 763 milyon TL olarak 

açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %25 düştü. Şirketin yurtdışı 

satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %45 azalış kaydetti ve net satışlardaki payı %68 

oldu. (3Ç19: %72) Şirket, 3Ç20'de 49 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen 

senenin aynı dönemine göre yüzde %13 azalış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz 

yılın aynı dönemine göre 88 baz puan artarak %6.4 oldu. Detaylarına baktığımızda, 

şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 307 baz puan azaldı ve %5.9 olarak gerçekleşti. Faaliyet 

giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 223 baz puan arttı ve %9.2 olarak gerçekleşti. 

Net işletme sermayesi ise 1,751 milyon TL (3Ç19: 1,598 milyon TL ve 2Ç20: 1,372 milyon 

TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %45.1 (3Ç19: %31.4 

ve 2Ç20: 33.7%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %25 

artarak 2,712 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 15.2 olarak 

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

Datagate Bilgisayar - 3Ç20 sonuçlarını 9.6 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net 

kar rakamı, yıllık bazda yüzde %100 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %27 arttı. Net 

satışlar 515 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 

%110 arttı. Şirket, 3Ç20'de 13 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin 

aynı dönemine göre yüzde %72 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı 

dönemine göre 54 baz puan azalarak %2.4 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt 

marjı, yıllık bazda, 145 baz puan azaldı ve %4.0 olarak gerçekleşti. Faaliyet 

giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 98 baz puan azaldı ve %1.6 olarak gerçekleşti. 

Net işletme sermayesi ise 397 milyon TL (3Ç19: 144 milyon TL ve 2Ç20: 261 milyon TL) 

olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %30.5 (3Ç19: %18.5 ve 

2Ç20: 25.3%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %121 artarak 

221 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 6.6 olarak gerçekleşmiş 

olup, net borç/özsermaye rasyosu 1.6 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına 

göre, şirket 17.4 F/K çarpanından ve 23.5 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.  

Deva Holding - 3Ç20 sonuçlarını 197.4 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı, yıllık bazda yüzde %218 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %60 arttı. Faaliyet 

karındaki %40 artış ve 64,6 milyon TL tutarındaki kur farkı geliri şirketin net kar artışının 

altındaki ana nedenlerdir. Net satışlar 434 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin 

aynı dönemine göre yüzde %30 arttı. Şirketin payı kutu bazında yılık bazda 41 baz puan 

gerileyerek %5,6 olarak gerçekleşirken, TL bazında ise yılık bazda 26 baz puan 

gerileyerek %2,6 olarak gerçekleşti. Şirketin yurtiçi ilaç satış hacmi yıllık bazda %13 

gerilerken yurtiçi ilaç satış fiyatları ortalama %27 arttı. Şirket, 3Ç20'de 158 milyon TL 

FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %41 artış 

gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 276 baz puan artarak 

%36.5 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 159 baz puan arttı 

ve %53.8 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri yıllık bazda %26 yükselirken, faaliyet 

giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 68 baz puan azaldı ve %21.0 olarak 

gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 962 milyon TL (3Ç19: 736 milyon TL ve 2Ç20: 887 
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milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %57.2 (3Ç19: 

%55.8 ve 2Ç20: 56.1%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %18 

azalarak 415 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 8.2 F/K çarpanından ve 8.7 FD/FAVÖK çarpanından işlem 

görmektedir. 

Doğan Holding - 3Ç20 sonuçlarını 835.4 milyon TL net kar ile açıkladı. Şirket geçen 

yılın aynı döneminde, 2.5 milyon TL zarar açıklamıştı. Faaliyet performansındaki güçlü 

seyri ile birlikte kur farkı gelirleri Doğan Holding’in karlılığını olumlu yönde etkiledi. 

Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %9 artarak 3,092 milyon TL olarak 

gerçekleşmiştir. 

Doğuş Otomotiv - Bugün 3Ç20 sonuçlarını açıklayacak.  Piyasa net kar beklentisi 325 

milyon TL olup, yıllık bazda %687 artışı işaret etmektedir. Konsensus net satış beklentisi 

6,308 milyon TL olup, yıllık bazda %193 artışı ifade etmektedir. Piyasa FAVÖK beklentisi 

517 milyon TL olup, yıllık bazda, %267 artışı işaret etmektedir.  

Duran Doğan - 3Ç20 sonuçlarını 9.6 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı 

döneminde, 7.6 milyon TL net kar açıklamıştı. Net satışlar 83 milyon TL olarak açıklandı 

ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %13 arttı. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve 

ABD doları bazında, %12 azalış kaydetti ve net satışlardaki payı %67 oldu. (3Ç19: %67) 

Şirket, 3Ç20'de 13 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı 

dönemine göre yüzde %5 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı 

dönemine göre 111 baz puan azalarak %15.9 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin 

brüt marjı, yıllık bazda, 218 baz puan azaldı ve %26.5 olarak gerçekleşti. Faaliyet 

giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 69 baz puan arttı ve %15.7 olarak gerçekleşti. 

Net işletme sermayesi ise 72 milyon TL (3Ç19: 65 milyon TL ve 2Ç20: 76 milyon TL) 

olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %26.9 (3Ç19: %26.4 ve 

2Ç20: 29.4%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %5 artarak 

182 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 4.9 olarak gerçekleşmiş 

olup, net borç/özsermaye rasyosu 3.7 olarak kaydedilmiştir.  

Emlak GYO - 3Ç20 sonuçlarını 332 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı, 500.4 milyon TL olan piyasa beklentisinin %34 altındadır. Şirket geçen yılın aynı 

döneminde, 153.3 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 2,268 milyon TL olarak 

açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %470 arttı. Açıklanan net satış 

rakamı piyasa beklentisi olan 1,581 milyon TL'nin %43 üzerinde gerçekleşti. Şirket, 

3Ç20'de 297 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre 

yüzde %7445 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 571 milyon 

TL'nin %48 altında gerçekleşti. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %56 azalarak 

1,637 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 1.1 olarak gerçekleşmiş 

olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.1 olarak kaydedilmiştir. Cuma günü kapanış 

fiyatına göre Emlak Konut GYO’nun net aktif değerine göre %65 iskontolu işlem 

görmekte olup son bir yıldaki ortalama net aktif değeri iskontosu %69 olarak 

kaydedildi.  

Enka İnşaat - 3Ç20 sonuçlarını 825.5 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı, 790.8 milyon TL olan piyasa beklentisi ile uyumludur. Açıklanan net kar rakamı, 

yıllık bazda yüzde %9 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %65 azaldı. Net satışlar 

2,784 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %14 arttı. 
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Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 3,060 milyon TL'nin altında gerçekleşti. 

Şirket, 3Ç20'de 686 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı 

dönemine göre yüzde %20 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi 

olan 677 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı 

dönemine göre 119 baz puan artarak %24.6 oldu. Şirketin net nakit pozisyonu 

çeyreksel bazda yüzde %18 artarak 17,700 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. En son 

kapanış fiyatına göre, şirket 11.9 F/K çarpanından ve 9.8 FD/FAVÖK çarpanından işlem 

görmektedir.  

Erbosan - 3Ç20 sonuçlarını 18.5 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 

yıllık bazda yüzde %55 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %83 arttı. Net satışlar 151 

milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %5 arttı. Şirket, 

3Ç20'de 12 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre 

yüzde %32 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 163 baz 

puan artarak %8.0 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 194 

baz puan arttı ve %14.5 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık 

bazda, 22 baz puan azaldı ve %6.5 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 286 

milyon TL (3Ç19: 241 milyon TL ve 2Ç20: 244 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net 

işletme sermayesinin satışlara oranı %56.8 (3Ç19: %38.6 ve 2Ç20: 49.1%) olarak 

kaydedildi. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %84 azalarak 05 milyon 

TL olarak gerçekleşmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 11.8 F/K çarpanından ve 

13.9 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.  

Fonet Bilgi Teknolojileri - 3Ç20 sonuçlarını 6.4 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan 

net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %36 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %17 azaldı. 

Net satışlar 15 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 

%12 arttı. Şirket, 3Ç20'de 07 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı 

dönemine göre yüzde %15 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı 

dönemine göre 134 baz puan artarak %45.6 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin 

brüt marjı, yıllık bazda, 37 baz puan azaldı ve %50.1 olarak gerçekleşti. Faaliyet 

giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 96 baz puan arttı ve %18.2 olarak gerçekleşti. 

Net işletme sermayesi ise 09 milyon TL (3Ç19: 01 milyon TL ve 2Ç20: 09 milyon TL) 

olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %16.4 (3Ç19: %2.8 ve 

2Ç20: 16.5%) olarak kaydedildi. Şirketin net nakit pozisyonu 2 milyon TL olarak 

gerçekleşmiş olup, bir önceki çeyrekte şirketin net borcu 1 milyon TL olarak 

kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 23.2 F/K çarpanından ve 19.7 

FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.  

Gübre Fabrikaları - 3Ç20 sonuçlarını 30.5 milyon TL net kar ile açıkladı. Şirket geçen 

yılın aynı döneminde, 45.4 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 1,167 milyon TL 

olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %42 arttı. Şirketin yurtdışı 

satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %24 azalış kaydetti ve net satışlardaki payı %74 

oldu. (3Ç19: %108) Şirket, 3Ç20'de 255 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen 

senenin aynı dönemine göre yüzde %77 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın 

aynı dönemine göre 429 baz puan artarak %21.8 oldu. Detaylarına baktığımızda, 

şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 272 baz puan arttı ve %31.9 olarak gerçekleşti. Faaliyet 

giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 302 baz puan azaldı ve %11.3 olarak 

gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 413 milyon TL (3Ç19: 626 milyon TL ve 2Ç20: 366 

milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %8.6 (3Ç19: 

%13.2 ve 2Ç20: 8.2%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yatay 
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kalarak 845 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 1.6 olarak 

gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 1.5 olarak kaydedilmiştir.  

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

beklentimiz 351 milyon TL olup, çeyreksel bazda %63 azalışı ve yıllık bazda %14 artışı 

işaret etmektedir. Piyasa beklentisi de 3Ç20 net karının 347 milyon TL olarak 

gerçekleşmesi yönündedir. Kredilerin çeyreksel bazda %8 büyümesini ve swap 

maliyetlerine göre düzeltilmiş net faiz marjında 25 baz puanlık azalış olmasını 

bekliyoruz. Komisyon gelirlerinde ise çeyreksel bazda %26 artış olmasını bekliyoruz. 

Ticari işlem zararlarının 3,020 milyar TL olmasını (2Ç20: -1,168 milyon TL) tahmin 

ediyoruz. Net kredi maliyetlerinin 125 baz puan seviyesinde oluşmasını bekliyoruz. 

2Ç20’de 190 baz puan olarak gerçekleşmiş idi. Özkaynak karlılığı beklentimiz %3,3 

olup, banka 2Ç20’de özkaynak karlılığı %10,2 olarak açıklanmıştı. 

İndeks Bilgisayar - 3Ç20 sonuçlarını 47.3 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net 

kar rakamı, yıllık bazda yüzde %175 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %61 arttı. Net 

satışlar 3,026 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 

%177 arttı. Şirket, 3Ç20'de 70 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin 

aynı dönemine göre yüzde %121 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı 

dönemine göre 59 baz puan azalarak %2.3 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt 

marjı, yıllık bazda, 198 baz puan azaldı ve %3.2 olarak gerçekleşti. Faaliyet 

giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 150 baz puan azaldı ve %1.0 olarak 

gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 878 milyon TL (3Ç19: 395 milyon TL ve 2Ç20: 513 

milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %10.0 (3Ç19: 

%9.6 ve 2Ç20: 7.5%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %382 

artarak 376 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 1.6 olarak 

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

kapanış fiyatına göre, şirket 7.2 F/K çarpanından ve 6.5 FD/FAVÖK çarpanından işlem 

görmektedir. 

İş Bankası – 3Ç20 net karını 2,149 milyar TL olarak açıkladı. Açıklanan net kar rakamı 

çeyreksel bazda %36  ve yıllık bazda %59 artışları ifade etmekte olup, bizim ve piyasa 

beklentisi olan 1,896 milyon TL’den %13 daha yüksek gerçekleşti. Karşılıklar öncesi 

gelirin ve iştiraklerden gelen gelirlerin beklentilerden daha yüksek gerçekleşmesi net 

kar tahminimizdeki sapmanın ana sebebidir. Ayrıca, İş Bankası 3Ç20’de 1,250 milyar TL 

tutarında serbest karşılık ayırdı. 

3Ç20’de İş Bankası’nın kredi portföyü, çeyreksel bazda, %9 büyüdü. TL krediler %8.5 

büyürken, YP krediler ise, ABD doları bazında, %2.8 azaldı. TL kredi büyümesi 

incelendiğinde, bireysel krediler %12 artarken, KOBİ kredileri %8 ve kurumsal ve ticari 

krediler %4 büyüdüğü görüldü. Swap maliyetlerine göre düzeltilmiş ana bankacılık 

gelirleri, çeyreksel bazda %12 arttı ve beklentilerimize paralel olarak gerçekleşti. TL 

kredi-mevduat spreadlerindeki çeyreksel bazda 110 baz puan daralma ve swap 

maliyetlerindeki artış (3Ç20: 1,245 milyon TL, 2Ç20: 909 milyon TL) YP kredi-mevduat 

spreadlerindeki çeyreksel bazda 79 baz puan genişleme ve TÜFE endeksli menkul 

kıymetlerden elde edilen gelirlerdeki daha fazla gelir elde edilen gelir (3Ç20: 1.446 

milyon TL, 2Ç20:1.108 milyon TL) ile büyük ölçüde telafi edildi. Swap maliyetlerine göre 

düzeltilmiş net faiz marjının 4 baz puan gerileyerek %4,71 olarak gerçekleşti. Komisyon 

gelirleri çeyreksel bazda %32 ve yıllık bazda %7 arttı. 
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İş Bankası’nın takipteki krediler oranı %5,2 olarak gerçekleşirken 1Y20 itibariyle %5,7 

olarak kaydedilmişti. BDDK’nın istisnaları hariç bırakıldığında, takipteki krediler oranı 

%6,40 olarak gerçekleşti ve çeyreksel bazda 20 baz puan azaldı. Grup 2 kredilerin 

toplam kredilerdaki payı 1Y20 seviyesi olan %12,6’dan %12,7’ye yükseldi. Karşılık 

oranlarına baktığımızda ise, 1. Grup kredilerin ayrılan karşılık oranları, çeyreksel bazda, 

3 baz puan arttı ve %0,69 olarak kaydedildirken, 2. Grup krediler için ayırmış olduğu 

karşılık oranlarını sırasıyla %14,3’den %16,2’ye yükselirken, 3. Grup krediler için ayırmış 

olduğu karşılık oranlarını sırasıyla %60,8’den %63,1’e yükseldi. Net kredi maliyetleri 260 

baz puan olarak gerçekleşti ve çeyreksel bazda yatay kaldı. Açıklanan net kredi 

maliyetleri beklentimiz olan 300 baz puandan daha düşük gerçekleşti. 3Ç20’de İş 

Bankası 1,250 milyon TL serbest karşılık ayırdı ve toplam serbest karşılık bakiyesi 2,975 

milyar TL’ye ulaştı.  

3Ç20’de özkaynak karlılığı %13.4 olarak gerçekleşirken 2Ç20’da %10,4 idi. Ana sermaye 

yeterliliği rasyosu ve sermaye yeterliliği rasyosu, sırasıyla, %15,6 ve %20,1 olarak 

kaydedildi. BDDK’nın istisnaları hariç bırakılığında, bu oranlar sırasıyla %13,3 ve %17,4 

olarak gerçekleşmektedir.  

Kardemir - Bugün 3Ç20 sonuçlarını açıklayacak.  Piyasa zarar beklentisi 172 milyon TL 

olup, şirket 3Ç19’da 39 milyon TL net kar açıklamıştı. Net satış beklentisi 1,917 milyon 

TL olup, yıllık bazda %46 artışı ifade etmektedir. Piyasa FAVÖK beklentisi 286 milyon TL 

olup, yıllık bazda, %130 artışı işaret etmektedir.  

Migros - 3Ç20 sonuçlarını 9 milyon TL net kar ile açıkladı. Piyasa beklentisi şirketin 58 

milyon TL zarar açıklayacağı yönünde olup, şirket geçen yılın aynı döneminde de, 179 

milyon TL net kar açıklamıştı.  

Net satışlar 7,695 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre 

yüzde %19 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 7,579 milyon TL ile 

uyumlu gerçekleşti. Satış alanı, yıllık bazda, %3,8 ve çeyreksel bazda, %0,8, arttı ve 1,574 

milyon m² oldu ve Migros’un mağaza sayısı 2,301 mağaza olarak gerçekleşti. Online 

hizmet veren mağaza sayısı yıllık bazda %341 artarak 550 mağazaya ulaştı. 

Şirket, 3Ç20'de 611 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı 

dönemine göre yüzde %11 azaldı. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 610 

milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 

266 baz puan azalarak %7.9 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık 

bazda, 170 baz puan azaldı ve %25.7 olarak gerçekleşirken faaliyet giderleri ise yıllık 

bazda %21 artış kaydetti ve faaliyet giderleri/satışlar rasyosu yıllık bazda 30 baz puan 

artış kaydederek %20,5 oldu. TFRS uyarınca mevcut (fiili) referans faiz oranı ile 

hesaplanan normalleştirilmiş FAVÖK, yıllık bazda %3 artmış olup, %7.9 FAVÖK marjını 

işaret etmekte olup, yıllık bazda 120 baz puan azalmıştır. 

Ayrıca, şirket 45 milyon TL varlık satış kazancı kaydetti ve bu da net kâra önemli katkıda 

bulundu. Net diğer faaliyet giderleri 3Ç19 seviyesi olan 118 milyon TL'den 72 milyon 

TL'ye gerilerken, net finansman giderleri 3Ç19 seviyesi olan 140 milyon TL'den 306 

milyon TL'ye yükseldi.  

Net İşletme Sermayesi/Satışlar rasyosu 9A20’de -%16,2 olarak kaydedilmiş olup, 

6A20’de -%15,8 ve 9A19’da -%15.3 idi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %16 

azalarak 3,6 milyar TL olarak gerçekleşti. UFRS-16 etkisi hariç bırakıldığında net borç 
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547 milyon TL’ye gerilemekte olup, net borç/FAVÖK değeri 0.4 olarak 

gerçekleşmektedir. Migros’un 9A20 itibariyle banka borcu bakiyesi 135 milyon EUR 

olup, Ekim ayında yaptığı geri ödemelerle bu bakiyeyi 95 milyon EUR’ya indirdi. Şirketin 

Ekim ayı itibariyle net döviz açık pozisyonu 42 milyon EUR olarak kaydedildi. 

Şirket yönetimi 2020 yılına ait ciro büyümesi beklentisini %20-22 aralığından %22-23 

aralığına yükseltti. Şirket yönetimi FAVÖK marjı beklentisi yaklaşık %8 olarak 

belirlerken, önceki beklentileri %8-8.5 aralığında olması yönündeydi. Ayrıca, yönetim 

160 mağaza açılışını planlamakta olup, yatırım bütçesinin yaklaşık 470 milyon TL 

(önceki: 440 milyon TL) olmasını öngörmektedir. 

Pegasus - Bugün 3Ç20 sonuçlarını açıklayacak.  Piyasa zarar beklentisi 207 milyon TL 

olup, şirket 3Ç19’da 1.2 milyar TL net kar açıklamıştı. Konsensus net satış beklentisi 

1,512 milyon TL olup, yıllık bazda %63 azalışı ifade etmektedir. Piyasa FAVÖK beklentisi 

275 milyon TL olup, yıllık bazda, %86 azalışı işaret etmektedir.  

Selçuk Ecza Deposu - Bugün 3Ç20 sonuçlarını açıklayacak.  Piyasa net kar beklentisi 

145 milyon TL olup, yıllık bazda %14 artışı işaret etmektedir. Konsensus net satış 

beklentisi 5,229 milyon TL olup, yıllık bazda %18 artışı ifade etmektedir. Piyasa FAVÖK 

beklentisi 180 milyon TL olup, yıllık bazda, %39 artışı işaret etmektedir.  

Orge Enerji - 3Ç20 sonuçlarını 14.9 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı, yıllık bazda yüzde %35 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %45 arttı. Net 

satışlar 45 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %13 

arttı. Şirket, 3Ç20'de 15 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı 

dönemine göre yüzde %1 azalış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı 

dönemine göre 485 baz puan azalarak %34.1 oldu. Şirketin net nakit pozisyonu 8 

milyon TL olarak gerçekleşmiş olup, bir önceki çeyrekte şirketin net borcu 7 milyon TL 

olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 7.5 F/K çarpanından ve 6.7 

FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.  

Özak GYO - 3Ç20 sonuçlarını 131 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı, 87.0 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, 

yıllık bazda yüzde %55 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %190 arttı. Net satışlar 391 

milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %71 arttı. 

Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 354 milyon TL'nin üzerinde gerçekleşti. 

Şirket, 3Ç20'de 144 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı 

dönemine göre yüzde %52 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi 

olan 147 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı 

dönemine göre 449 baz puan azalarak %36.9 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin 

brüt marjı, yıllık bazda, 724 baz puan azaldı ve %38.5 olarak gerçekleşti. Faaliyet 

giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 311 baz puan azaldı ve %2.5 olarak 

gerçekleşti. Şirketin net nakit pozisyonu 59 milyon TL olarak gerçekleşmiş olup, bir 

önceki çeyrekte şirketin net borcu 204 milyon TL olarak kaydedilmiştir. En son kapanış 

fiyatına göre, şirket 3.0 F/K çarpanından ve 3.7 FD/FAVÖK çarpanından işlem 

görmektedir. 

Torunlar GYO - 3Ç20 sonuçlarını 175 milyon TL zarar ile açıkladı. Açıklanan zarar 

rakamı, 222 milyon TL olan piyasa beklentisinin altındadır. Şirket geçen yılın aynı 

döneminde, 136.0 milyon TL net kar açıklamıştı. Net satışlar 326 milyon TL olarak 

açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %27 arttı. Açıklanan net satış 
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rakamı piyasa beklentisi olan 301 milyon TL'nin üzerinde gerçekleşti. Şirket, 3Ç20'de 

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

%24 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 151 milyon TL'nin 

%24 üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 146 baz 

puan azalarak %57.6 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %2 artarak 4,574 

milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 8,0 olarak gerçekleşmiş olup, net 

borç/özsermaye rasyosu 0.6 olarak kaydedilmiştir. Cuma günü kapanış fiyatına göre 

Torunlar GYO’nun net aktif değerine göre %56 iskontolu işlem görmekte olup son bir 

yıldaki ortalama net aktif değeri iskontosu %62 olarak kaydedildi.  

Tukaş - 3Ç20 sonuçlarını 55.0 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 

yıllık bazda yüzde %7 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %139 arttı. Net satışlar 211 

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

Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %64 artış kaydetti ve net 

satışlardaki payı %38 oldu. (3Ç19: %23) Şirket, 3Ç20'de 68 milyon TL FAVÖK açıkladı ve 

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

ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 874 baz puan artarak %32.5 oldu. Detaylarına 

baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 491 baz puan arttı ve %35.8 olarak 

gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 212 baz puan azaldı ve 

%5.9 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 448 milyon TL (3Ç19: 346 milyon TL 

ve 2Ç20: 311 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı 

%57.7 (3Ç19: %55.9 ve 2Ç20: 42.4%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel 

bazda yüzde %31 artarak 488 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 

2.4 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 1.3 olarak kaydedilmiştir. En 

son kapanış fiyatına göre, şirket 25.6 F/K çarpanından ve 17.1 FD/FAVÖK çarpanından 

işlem görmektedir. 

Turkcell - 3Ç20 sonuçlarını 1,211 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı, 1,037 milyon TL olan piyasa beklentisinin %17 üzerindedir. Açıklanan net kar 

rakamı, yıllık bazda yüzde %51 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %42 arttı. Net 

satışlar 7,451 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 

%18 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 7,417 milyon TL ile uyumlu 

gerçekleşti. Yurtiçi operasyonların cirosu %18 artarken, yurtdışı operasyonların cirosu 

%25 artış kaydetti. Şirket, 3Ç20'de 3,394 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen 

senenin aynı dönemine göre yüzde %20 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa 

beklentisi olan 3,191 milyon TL'nin %6 üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz 

yılın aynı dönemine göre 127 baz puan azalarak %44.4 oldu. Detaylarına baktığımızda, 

yurtiçi operasyonların FAVÖK’ü %23 arttı ve FAVÖK marjı 200 baz puan iyileşerek 

%44,3 olurken, yurtdışı operasyonların FAVÖK’ü %26 arttı ve FAVÖK marjı 20 baz puan 

artarak %45,2 oldu. Ancak diğer faaliyetlerden elde edilen FAVÖK 211 milyon TL’den 

151 milyon TL’ye gerilmesi FAVÖK büyümesi üzerinde olumsuz etkisi oldu. Net finansal 

giderler yıllık bazda %44 azalarak 295 milyon TL’ye geriledi. Şirketin net borcu 1Y20 

seviyesi 8,8 milyar TL’den 9,3 milyar TL’ye yükseldi. Tüketici finansmanı şirketi hariç 

bırakıldığında ana faaliyetlerle ilişkili net borç 7,416 milyar TL (1Y20: 7,053 milyar TL) 

olarak gerçekleşti. Şirketin 1Ç20 sonunda 31 milyon ABD doları tutarında döviz uzun 

pozisyonu bulunmaktadır. 

9A20 sonuçlarına istinaden Turkcell yönetimi 2020 beklentilerini yukarı yönlü revize 

etti. Şirket yönetimi 2020 yılı konsolide net satış büyümesini %10-12 aralığından %14-

15 aralığına yükseltirken, FAVÖK marjı beklentisini %40-42 aralığından %41-42 

aralığına revize etti. Son olarak da, faaliyetlerle ilgili yatırımların ciroya oranını %19 
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olarak beklemekte olup, bu değer aralığı daha önce %17-19 idi. Bloomberg’de bulunan 

2020 yılına ait net satışlar tahmini %12 büyümeyi işaret etmekte olup bu değer şirket 

yönetimin belirlediği revize aralıktan bir miktar daha düşüktür. Öte yandan, piyasa 

FAVÖK marjı tahmini ise %41,4 olup, şirket yönetimin belirlediği revize aralık ile 

uyumludur. 

Vestel Elektronik - 3Ç20 sonuçlarını 372.5 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net 

kar rakamı, 351.1 milyon TL olan piyasa beklentisinin %6 üzerindedir. Açıklanan net kar 

rakamı, yıllık bazda yüzde %228 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %1 arttı. Net 

satışlar 5,553 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 

%33 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 5,415 milyon TL ile uyumlu 

gerçekleşti. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %3 azalış kaydetti ve 

net satışlardaki payı %76 oldu. (3Ç19: %82) Şirket, 3Ç20'de 1,063 milyon TL FAVÖK 

açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %109 artış gösterdi. 

Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 1,004 milyon TL'nin %6 üzerinde 

gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 698 baz puan artarak 

%19.1 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 599 baz puan arttı 

ve %30.0 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri yıllık bazda %26 arttı ve faaliyet 

giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 84 baz puan azaldı ve %14.8 olarak 

gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise -277 milyon TL (3Ç19: 512 milyon TL ve 2Ç20: 

395 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı -%1.5 

(3Ç19: %3.0 ve 2Ç20: 2.2%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde 

%2 artarak 6,078 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 2.0 olarak 

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

kapanış fiyatına göre, şirket 5.6 F/K çarpanından ve 4.1 FD/FAVÖK çarpanından işlem 

görmektedir. 

Yataş – Bugün 3Ç20 sonuçlarını açıklayacak.  Haziran ayından itibaren tüketici 

güvenindeki iyileşme, uygun finansman koşulları ve Covid-19 salgını nedeniyle daha 

fazla evde vakit geçirilmesi sonucu olarak mobilya yenilemelerinin artması ana talep 

unsurları olurken bunlara ek olarak, kamu bankalarının cazip konut kredisi 

kampanyaları sayesinde gayrimenkul satışlarındaki kuvvetli artışlar, Covid-19 salgını 

nedeniyle 2Ç20’de ertelenen evlilikler ve Divanev konseptinin net satışlara katkısının 

şirketin net satışlarında kuvvetli büyüme kaydetmesine neden olmasını bekliyoruz. 

Yataş’ın net satışlarının 3Ç20’de 505 milyon TL’ye ulaşmasını ve yıllık bazda %78 artış 

kaydetmesini bekliyoruz.  

Artan net satışlara bağlı olarak, Yataş’ın ölçek ekonomisinden istifade etmesini ve 

FAVÖK’ını yıllık bazda %145 ve çeyreksel bazda ise %108 arttırmasını ve  3Ç20’de 91 

milyon TL olarak kaydedilmesini bekliyoruz. 3Ç20 FAVÖK marjı tahminimiz %17,9 olup, 

yıllık bazda 489 baz puan artışı işaret etmektedir. 

Güçlü faaliyet performansı ve finansman maliyetlerinde önemli bir artış olmayacak 

beklentilerimize bağlı olarak, Yataş’ın 3Ç20’de 48 milyon TL net kar açıklmasını ve yıllık 

bazda %92 artış kaydetmesini tahmin ediyoruz. 

Piyasa net satış, FAVÖK ve net kar beklentileri, sırasıyla, 487 milyon TL, 83 milyon TL ve 

45 milyon TL’dir. 
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Teknik Analiz  

USD/TL 

ABD’de başkanlık seçimleri sonucunda kritik eyalet Pennsylvania’da farkı açan 

Demokrat aday Joe Biden’ın ABD’nin yeni başkanı olduğu açıklandı. Biden’ın başkanlık 

koltuğuna seçilmesi ile birlikte dolar endeksi Asya seansında 92,15 seviyesi altına kadar 

gerileyerek yeni haftaya zayıf bir başlangıç yaptı. Dolar endeksindeki satıcılı seyir ile 

birlikte bu sabah saatlerinde gelişmekte olan ülke para birimlerinde olumlu bir resmin 

ön plana çıktığını, Türk lirasının ise dolar karşısında en fazla değer kazanan gelişen ülke 

para birimi konumunda olduğu görülüyor. Bununla birlikte Cuma günü 8,58 seviyesi 

üzerini test eden USDTRY paritesinin yeni haftaya aşağı yönlü bir başlangıç yaptığı 

takip ediliyor. Dolar endeksindeki gerileme ve TL’deki değer kazanımının etkisi ile 

birlikte Asya seansında 8,35 seviyesi altını test eden USDTRY paritesi, bu sabah 

saatlerinde 8,35 civarındaki hareketini koruyor. AOFM’nin Cuma günü itibarıyla %14,12 

seviyesine yükselmiş olduğunu görüyoruz. 

USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 8,3560 seviyesinden işlem görüyor. Aşağıdaki 

grafik üzerinden de görülebileceği gibi, Ağustos ayından bu yana sürmekte olan 

yükseliş kanalı yaklaşık iki hafta önce yukarı yönlü kırılmıştı. Teknik görünüme 

baktığımızda, söz konusu eski kanalın üst çizgisine ve Parabolic SAR destek noktasına 

denk gelen 8,30 seviyesinin kısa vadeli güçlü bir destek seviyesi olduğunu görmekteyiz. 

Teknik göstergeler kurun kısa vadede bu seviye üzerinde tutunabileceğinin sinyalini 

veriyor. Kurda yeniden yükseliş eğiliminin ön plana çıkması durumunda ise 8,58 – 8,60 

bandını takip edeceğiz.   

Bugün yurt içi piyasalarda açıklanacak önemli bir veri bulunmuyor. Yurt dışında ise 

Almanya’dan gelecek olan Eylül Ayı Cari İşlemler Dengesi ve Ticaret Dengesi verileri 

açıklanacak. 

USD/TL 
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EUR/USD 

Cuma günü 1,1890 seviyesi üzerini test eden EURUSD paritesi, Eylül ortasından bu yana 

en yüksek seviyesine yükseldi. Haftanın son işlem gününde 1,1795 – 1,1895 bandında 

hareket eden EURUSD paritesi yükselişini dördüncü güne taşıdı. ABD’de başkanlık 

seçimlerini Demokrat aday Biden’ın kazanması ile birlikte sert satış baskılarına maruz 

kalan dolar endeksi paritedeki yükseliş eğilimini beslemeye devam ediyor. Biden’ın 

başkanlık koltuğuna seçilmesi ile birlikte dolar endeksi Asya seansında 92,15 seviyesi 

altına kadar gerileyerek yeni haftaya zayıf bir başlangıç yaptı. Dolar endeksindeki satıcılı 

seyir ile birlikte yeni haftaya güçlü bir başlangıç yapan EURUSD paritesi ise Asya 

seansında 1,1897 seviyesini test etti.  

Cuma günkü bültenimizde EURUSD paritesindeki görünüm açısından 1,1850 direncini 

yakından takip edeceğimizi belirtmiş, bu direncin aşılması durumunda yükselişin 1,19 

seviyesine doğru devam edebileceğini ifade etmiştik. Öngördüğümüz hareketi 

gerçekleştiren EURUSD paritesi, bu sabah saatlerinde 1,1895 seviyesinden işlem 

görüyor. Teknik görünüme baktığımızda, EURUSD paritesinin yaklaşık iki hafta önce 

aşağı yönlü kırdığı yükseliş kanalına yeniden giriş yaptığını görmekteyiz. Teknik 

göstergeler paritenin bugün içerisinde 1,1850 – 1,1950 bandında hareket 

edebileceğinin sinyalini veriyor. 

Bugün yurt dışı piyasalarda Almanya’dan gelecek olan Eylül Ayı Cari İşlemler Dengesi 

ve Ticaret Dengesi verileri açıklanacak. 
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XAUUSD 

Cuma günkü bültenimizde ons altında kısa vadede 1900 seviyesi altında bir hareket 

görmeyi beklemediğimizi belirtmiş, 1950 seviyesi üzerinde tutunulması durumunda ise 

yükseliş hareketinin 2000 seviyesine doğru devam edebileceğini ifade etmiştik. Cuma 

günü 1960 seviyesini test etmesinin ardından günü 1952 seviyesinden tamamlayan ons 

altın, 1950 seviyesini yukarı yönlü kırmayı başardı. Bununla birlikte yeni haftaya güçlü 

bir başlangıç yapan altın fiyatları Asya seansında 1965 seviyesi üzerini test etti. Altın 

fiyatlarındaki yükselişte, ABD’de başkanlık seçimlerini Demokrat aday Joe Biden’ın 

kazanması ile birlikte 92,15 seviyesi altına kadar gerileyen dolar endeksi etkili oldu.  

Ons altın bu sabah saatlerinde 1962 seviyesinden işlem görüyor. Aşağıdaki grafik 

üzerinden de görülebileceği gibi, geçtiğimiz hafta itibariyle kısa vadeli düşüş kanalını 

aşağı yönlü kıran ve Cuma günü itibariyle de günlük kapanış bazında 1950 seviyesi 

üzerinde tutunmayı başaran ons altında yükseliş eğiliminin sürdüğünü görmekteyiz. 

Teknik göstergelerin ve oluşan fiyat formasyonlarının ürettikleri sinyaller doğrultusunda 

ons altındaki yükselişin önümüzdeki dönemde 2000 seviyesine doğru devam 

edebileceğine ilişkin beklentimizi korumaktayız.   

Bugün yurt dışı piyasalarda Almanya’dan gelecek olan Eylül Ayı Cari İşlemler Dengesi 

ve Ticaret Dengesi verileri açıklanacak. 
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Piyasalara Genel Bakış 

 

 

 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 3.509 %0,0 %7,3 %0,9 %19,8 %8,6

DAX 12.480 -%0,7 %8,0 -%4,4 %14,4 -%5,8

FTSE 5.910 %0,1 %6,0 -%1,8 -%0,4 -%21,6

Nikkei 24.325 %2,4 %8,5 %5,5 %23,5 %5,3

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 1.192 %1,0 %7,2 %2,3 %21,8 %4,2

Çin 3.312 %1,9 %4,6 %3,1 %16,6 %10,7

Hindistan 41.893 %1,4 %6,8 %4,8 %34,2 %2,9

Endonezya 5.336 -%0,1 %4,2 %5,5 %15,9 -%15,4

Rusya 2.896 %1,2 %6,9 %2,2 %9,6 -%4,9

Brezilya 100.925 %0,2 %4,5 %3,5 %25,7 -%12,7

Meksika 38.531 %0,3 %4,7 %0,1 %2,4 -%11,5

Güney Afrika 56.387 %2,1 %9,1 %2,2 %10,6 -%1,2

Oynaklık Endeksleri

VIX 25 -%9,9 -%34,6 -%15,7 -%27,1 %80,4

EM VIX 24 -%8,9 -%25,1 -%14,2 -%34,6 %39,7

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

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 8,5127 %0,9 %2,0 %9,2 %18,3 %43,1

Brezilya 5,3772 -%2,9 -%6,4 -%3,9 -%6,0 %33,4

Güney Afrika 15,6033 -%0,5 -%3,9 -%6,7 -%16,9 %11,5

Çin 6,6124 %0,1 -%1,2 a.d. -%6,9 -%5,0

Hindistan 74,195 -%0,3 a.d. %1,0 -%2,1 %3,9

Endonezya 14210 -%1,2 a.d. -%3,6 -%5,2 %2,5

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %13,2 a.d. a.d. a.d. a.d. 1,0

Brezilya %7,5 -0,2 -0,4 -0,2 a.d. a.d.

Hindistan %5,9 0,0 a.d. -0,2 -0,2 -0,7

Endonezya %6,3 -0,2 a.d. -0,6 -1,8 -0,8

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %7,0 0,07 -0,23 0,34 -1,22 0,82

Brezilya %3,4 0,04 -0,35 -0,30 -1,36 -0,35

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

Endonezya %2,0 -0,01 a.d. -0,13 -1,19 -0,87

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 39,45 -%3,6 %5,3 -%7,5 %32,7 -%40,2

Ham Petrol - WTI USD/varil 37,14 -%4,3 %3,8 -%8,7 %54,8 -%39,2

Altın - USD / oz 1951,7 %0,3 %3,8 %2,7 %15,6 %28,1

Gümüş - USD / t oz. 25,662 %1,9 %8,5 %7,3 %71,2 %43,2

Commodity Bureau Index 415,68 %0,2 %1,5 %2,5 %17,3 %3,5

* 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. 

 

 

 

 

 

 


