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Küresel piyasalarda fiyatlamalar: Güç kaybeden bilanço rallisi ve makroekonomik 

büyüme endişeleri nedeniyle satıcılı seyir izledi 
 

Dün piyasalarda neler oldu? 

 

Dün ABD piyasaları, beklentileri aşan şirket karlılığının yarattığı rallinin güç kaybetmesine ek olarak makroekonomik büyüme endişelerinin yeniden gündeme 

gelmesi  nedeniyle satıcılı seyir izledi. Özellikle IMF Başkanı Kristalina Georgieva’nın, küresel ekonomik görünümün oldukça belirsiz ve aşağı yönlü risklerin 

hakim olduğunu belirterek, enflasyon ve borç seviyelerinin birçok ekonomide yükseldiğini vurgulayan demeci piyasalardaki negatiflikte etkili oldu. Bilançolar 

tarafında da, şimdiye kadar S&P 500 şirketlerinin %40’ı 3Ç21 finansallarını açıkladı. Bu şirketlerin %80’inin karları beklentiyi aştı. Gerçekleşmeler ışığında 

S&P 500 şirketlerinin 3Ç21 karlılığının yıllık bazda %37,6 artış göstereceği tahmin ediliyor.  Bu çerçevede ABD 10 yıllık tahvil faizleri %1,54’lü seviyelere 

gerilerken, VIX endeksi 17 seviyesine yaklaştı. Dow Jones endeksi %0,74 düşüşle 35.490,69 seviyesinden kapanarak dört günlük yükseliş döngüsünü 

sonlandırdı. S&P 500 endeksi de %0,51 değer kaybı ile 4.551,68 seviyesinden günü tamamladı. Nasdaq endeksi ise %0,02 artışla 15.235,80 seviyesinden 

kapandı. 

 

Bugün ne bekliyoruz? 

  

Bu sabah Asya piyasalarında da satıcılı seyir görülüyor. Artan enflasyon baskılarının sıkı para politikasını kaçınılmaz kılarak pandemi sonrası 

makroekonomik toparlanmayı sekteye uğratacağı yönündeki endişeler piyasalardaki görünümün temelini oluşturuyor. Bu çerçevede emtia fiyatlarında görülen 

düşüşlerin de enerji sektörü şirket hisselerinin baskılanmasına neden olduğunu izliyoruz. 

 

ABD vadeliler cephesinde ise pozitif seyir hakim.  

 

Bugün ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve bekleyen konut satışları  verilerine ek olarak 3Ç21’e ilişkin büyüme, kişisel tüketin ve çekirdek kişisel 

tüketim harcamaları deflatörü verileri  izlenecek. Haftalık işsizlik maaşı başvurularu verisinin 23 Ekim haftasında 289K seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. 

Bekleyen konut satışları Eylül ayı verisinin de yıllık bazda %3 düşüş kaydetmesi bekleniyor. 3Ç21 verilerine ilişkin olarak büyüme verisinin yıllık bazda %2,6 

seviyesinde gerçekleşeceği öngörülüyor. Kişisel tüketim  verisinin %0,8 seviyesine gerileme göstereceği tahmin edilirken, çekirdek kişisel tüketim harcamalrı 

verisinin çeyreksel bazda %4,4 artış göstermesi bekleniyor. Euro Bölgesi’nde de yarın AMB faiz kararı toplantısı takip edilecek. Toplantıda bankanın 

destekleyici duruşunu sürdürmesi bekleniyor. 

 

Gelecek gündemde neler var? 

 

Yarın ABD’de kişisel gelirler, kişisel giderler, çekirdek kişisel tüketim harcamaları deflatörü ve Chicago PMI verilerine ek olarak Michigan tüketici güveni 

verisinin revizyonu takip edilecek. Eylül ayı kişisel gelirler verisinin aylık bazda %0,2 düşüş kaydedeceği, kişisel harcamalar verisinin ise %0,6 artış 

göstereceği tahmin ediliyor. Çekirdek kişisel tüketim harcamaları deflatörünün ise aylık ve yıllık bazda sırasıyla %0,2 ve %3,7 artışlar kaydetmesi 

öngörülüyor. Chicago PMI Ekim ayı verisine yönelik piyasa beklentisi de verinin aylık bazda 1,2 puan düşüşle 63,5 seviyesinde gerçekleşeceği yönünde. Öte 

yandan, Ekim ayında öncü olarak aylık bazda 1,4 puan düşüşle 71,4 seviyesine gerileyen verinin bu seviyede teyit edilmesi bekleniyor. Euro Bölgesi’nde ise 

yarın TÜFE ve büyüme verileri takip edilecek. Ekim ayı öncü TÜFE verisinin manşet ve çekirdek bazda yıllık olarak sırasıyla %3,7 ve %1,9 artışlar 

kaydetmesi bekleniyor. 3Ç21 büyüme verisinin de çeyreksel ve yıllık bazda sırasıyla %2,1 ve %3,5 seviyelerinde gerçekleşmesi öngörülüyor. Asya 

cephesinde ise Japonya’da Tokyo TÜFE ve sanayi üretimi verileri takibimizde olacak. Tokyo TÜFE Ekim ayı verisinin manşet bazda yıllık olarak %0,4 artış 

göstermesi bekleniyor. Çekirdek verinin ise değişim göstermeyeceği öngörülüyor. Sanayi üretimi Eylül ayı öncü verisinin de yıllık bazda %0,2 artış 

kaydedeceği tahmin ediliyor. 

Piyasa Yorumu #PiyasaYorumu #KüreselPiyasa #Hisse #HisseSenedi 



Küresel Piyasalar 

Açılış Raporu 

28.10.2021 

Değişimler Kapanış Günlük değ. Haftalık değ. Aylık değ. Yıllık değ

S&P 500 4,551.7 -0.51% 1.45% 5.67% 23.00%

Nasdaq 15,235.8 0.00% 1.42% 5.45% 19.98%

Değişimler Kapanış Günlük değ. Haftalık değ. Aylık değ. Yıllık değ

Dax 15,705.8 -0.33% 1.49% 2.92% 14.42%

FTSE 100 7,253.3 -0.33% 0.69% 2.35% 10.37%

MSCI Europe 2,072.2 -0.36% 1.42% 4.29% 11.51%

Değişimler Kapanış Günlük değ. Haftalık değ. Aylık değ. Yıllık değ

Shanghai Bileşik* 3,528.7 -0.94% -1.11% -1.11% 0.73%

Hong Kong* 25,627.0 -0.01% 0.86% 4.28% -6.72%

S&P BSE Sensex - Hindistan 60,588.5 -0.91% -1.91% 2.47% 25.76%

Değişimler Kapanış Günlük değ. Haftalık değ. Aylık değ. Yıllık değ

BIST 100 - Türkiye 1,519.3 0.67% 7.16% 8.02% 1.59%

MOEX - Rusya 4,229.5 -0.15% -0.44% 3.07% 26.24%

WIG - Polonya 73,377.9 -0.72% -1.71% 4.32% 26.61%

Prag SE - Prag 1,338.6 -0.16% -1.17% 1.04% 30.06%

S&P/BMV IPC - Meksika 51,714.6 -0.94% -1.84% 0.64% 15.68%

FTSE/JSE All - Endonezya 67,475.1 -0.21% 1.02% 4.97% 11.57%

Diğer Gelişmekte Olan Ülke Piyasaları

ABD Piyasaları 

Avrupa Piyasaları

Asya Piyasaları ve Asya GOÜ Piyasaları

*Haftalık değişim, önceki haftanın son işlem günü; aylık değişim, önceki ayın son işlem günü; yıllık değişim ise yılın son işlem 

gününe göre değişimi ifade eder.



Yurt İçi Piyasalar 

Açılış Raporu 

Endeksler BIST 100 BIST Banka BIST Sınai

Kapanış 1,519.3 1,323.2 2,751.7

Günlük Değ. 0.67% 2.89% 0.40%

Haftalık Değ. 7.16% 9.86% 7.95%

Yıllık Değ. 2.88% -15.06% 17.59%

Hacim (milyar TL) 24.0 6.1 11.9

Günlük Değ. 13.98% 46.10% 1.12%

3 Aylık Ortalama Hacim (milyar TL) 14.5 3.5 7.9

Günlük Değ. - 3 Aylık Ort. 65.25% 74.72% 51.05%

BIST Verileri

*Haftalık değişim, önceki haftanın son işlem günü; yıllık değişim ise yılın son işlem 

gününe göre değişimi ifade eder.

Değişimler 27/10/21 Günlük değ. Haftalık değ. Aylık değ. Yıllık değ

Türkiye 2 Yıllık 388.4 -0.87% 0.01% 4.9% -24.7%

Türkiye 5 Yıllık 437.2 -0.78% 0.03% 2.5% -20.0%

Türkiye 10 Yıllık 467.4 -0.79% 0.00% 0.8% -17.8%

Türkiye - Ülke Risk Primleri (CDS)

Türkiye Kapanışı Türkiye Açılışı Öncesi Değişim

$/TL 9.5093 9.4956 -0.14%

€/$ 1.1595 1.1602 0.06%

$/¥ 113.79 113.55 -0.21%

Altın 1,792.0 1,800.2 0.46%

*Türkiye Açılışı Öncesi için belirtilen rakamlar, bir önceki günün kapanış verileridir.

Türkiye Kapanışının Ardından Piyasalar

28.10.2021 Yurt içi piyasalarda fiyatlamalar: Kısa işlem gününde düşük hacmin de etkisiyle endeks 

ılımlı seyir izleyebilir 

Dün piyasalarda neler oldu? 

 

Dün endeks, küresel piyasalardaki negatifliğe karşın %0,06’lık ılımlı artışla 1.510 

seviyesinden başlangıç yaptı. Gün içinde 1.503-1.518 bandında dalgalanan endeks, 

%0,67 artışla 1.519 seviyesinden kapandı. Bankacılık endeksi %2,89 yükselirken, 

sanayi endeksi %0,40 artış kaydetti.  

 

Bugün ne bekliyoruz? 

 

Yurt içi piyasalara ilişkin olarak, endeksin kısa işlem gününde düşük hacmin de 

etkisiyle ılımlı seyir izleyeceğini düşünüyoruz. Bu arada önceki gün Akbank’ın 

açıkladığı güçlü sonuçların ardından, dün Garanti Bankası tarafından açıklanan 

3Ç21 finansalları da olumlu görünüm sergiledi. 

 

Bugün yurt içinde Enflasyon Raporu ve yabancı turist girişi verileri takip edilecek. 

TCMB Başkanı Sayın Şahap Kavcıoğlu bugün "Enflasyon Raporu" ile ilgili bir sunum 

yapacak ve sunum saat 10:30’da başlayacak. TCMB'nin bir önceki raporunda yıl 

sonu enflasyon tahmini %14,1, gelecek yıl sonu tahmini %7,8 seviyesinde 

bulunuyordu. TCMB bugün ayrıca 21 Ekim tarihli Para Politikası Kurulu (PPK) 

toplantı özetini de yayımlayacak. Yabancı turist girişleri Eylül ayı verisi de yıllık 

bazda %119,4 artış göstermişti.  

 

Gelecek gündemde neler var?  

 

Önümüzdeki Pazartesi günü yurt içinde İSO Türkiye imalat PMI verisi, Çarşamba 

günü de TÜFE verisi izlenecek. Ağustos’ta 54,1 seviyesinde bulunan İSO Türkiye 

imalat PMI endeksi Eylül’de 52,5'e gerilemiş ancak 50,0 eşik değer seviyesinin 

üzerinde seyretmişti. Foreks'in anketine göre,TÜFE'de aylık medyan tahmini %2,55, 

yıllık %20,15 artış olacağı yönünde gerçekleşti. Ekonomistlerin enerji, gıda ve 

alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE C Endeksi'ne 

ilişkin tahmini ise aylık %2,10, yıllık %17,49 artış yönünde oluştu. Ankette, 2021 

sonu TÜFE medyan tahmini ise %19,00 oldu. Yıl sonu C Endeksi beklentisi ise 

%17,50 seviyesinde oluştu.  



Tahvil & Döviz Piyasalarında Fiyatlamalar 
Açılış Raporu 

28.10.2021 

TL likidite tarafında TCMB 67 milyar TL’lik haftalık repo 

dönüşünü 70 milyar TL olarak  yenilerken, APİ ile fonlama 

tutarı toplam 310.6 milyar TL’ye yükseldi. TLREF oranı ise 

%16,32 ile politika faizinin üzerinde kalmaya devam etti. 

TCMB dün haftalık vadeli Dolar/TL ve Altın/TL swap 

işlemleri ile de 16.8 milyar TL fonlama sağlarken, BİST 

Swap Piyasası üzerinden yaptığı Dolar/TL ve Euro/TL 

işlemleriyle de 6,4 milyar TL ilave fonlama sağladı. Dün 

ayrıca  Pazartesi valörlü açılan 3 ay vadeli, 1,0 milyar  

Dolar’lık swap ihalesine 2,2 milyar Dolar teklif gelirken, 

ihalede oluşan ortalama TL faizi %15,61 oldu. 

Küresel piyasalarda haftaya yapılacak FED toplantısı 

öncesi pozitif havanın hakim olduğu dünkü işlem 

seansında gelişmiş ve gelişmekte olan ülke tahvil faizleri 

gerilerken, ilk faiz artırımına gidecek ülke olarak bakılan 

İngiltere’de 10 yıl vadeli gösterge devlet tahvili %0,98 ile 

bir ay aradan sonra yeniden %1,00 seviyesinin altında 

fiyatlandı. Döviz piyasalarında ise GOÜ para birimlerinin 

karışık seyir izlediği günde TL 9,50 kapanış fiyatı ile en 

çok değer kazanan ikinci ülke para birimi oldu. Yurt içi 

tahvil piyasasında alışlar dün de devam ederken, işlem 

hacminin 1,4 milyar TL’ye yükseldiği günde faizlerde de 

sınırlı gerileme izlendi. Bu kapsamda 5 yıl vadeli gösterge 

tahvil bileşik faizi önceki güne göre 8 bp gerileyerek 

%19,88, 10 yıl vadeli gösterge tahvil bileşik faizi ise 10 bp 

gerileyerek %20,00 seviyesi ile günü tamamladı.  

Her ne kadar son günlerde global tahvil faizleri düşüş 

gösterse de negatif (eksi) getirili tahvil stokundaki düşüş 

devam ediyor. 2020 yılı Aralık ayında 18,3 trilyon $ ile 

zirve seviyesini gören stok büyüklüğü dün itibarıyla 11,4 

trilyon $ seviyesine kadar gerilemiş durumda.   

Dönem Haziran 21 Temmuz 21 Ağustos 21 Eylül 21 27.10.21

Dönem Sonu TLREF Endeksi 1340,90 1363,41 1384,83 1406,33 1424,85

Aylık Ortalama 19,08% 18,99% 18,98% 18,75% 17,69%

PPK Toplantı Tarihi 18.11.2021 Perşembe       Günlük TLREF Oranı 16,33%



Açılış Raporu 

28.10.2021 Yurt dışı Haberler 

 
Yurt İçi Haberler 

 

 

 

 
Haber-Gündem • Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan, Azerbaycan'a yaptığı çalışma ziyaretinin dönüşünde uçakta medya mensuplarına 

yaptığı açıklamalarda ABD Başkanı Biden Glasgow'da yapılacak COP26 iklim zirvesinde görüşmelerinin olacağını 

söyledi. 

 

• Rekabet Kurulu'nun salgın sürecinde, perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti ile iştigal eden zincir marketler ile 

bunların tedarikçileri konumunda olan üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüslerin fiyatlama davranışlarının 

incelenmesine yönelik olarak açtığı soruşturmada şirketlerin sözlü savunmaları alındı. Savunmalarda şirketler salgının 

yarattığı ekstra maliyetlere dikkat çekti. 

 

• Ekonomik güven endeksi Eylül ayında 102,4 iken, Ekim ayında yüzde 1 oranında azalarak 101,4 değerine düştü. 

 

• Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan Türkiye’ye Yeşil İklim Fonu'ndan 3,16 milyar kaynak sağlanmasıyla ilgili mutabakat 

zaptının imzalandığını belirtti. 

 

• Benzinin litresinde 28 Ekim'den geçerli olmak üzere 25 kuruş indirim olacak. 

 

• Dış ticaret açığı Eylül’de hem aylık bazda hem de kümülatif bazda gerilemeye devam ederken aylık açık 4,26 milyar 

dolardan 2,55 milyar dolara sert gerileme gösterdi. Dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayında 4,8 milyar dolar 

seviyesindeydi. Böylece yıllık açık da, Ağustos ayı sonundaki 46,6 milyar dolardan 44,3 milyar dolara gerilemiş oldu.  

 

 

 

 

• ABD'de Warren liderliğindeki senatörler, şirketlere %15 minimum kurumlar vergisi uygulanmasına yönelik teklif 

verdiler. Kurumlar vergisi teklifi, ABD'nin en büyük 200 şirketini hedef alıyor. Teklife göre, 3 yıllık bir dönemde yıllık 

ortalama düzeltilmiş gelirleri en az 1 milyar dolar olan şirketler bu %15'lik vergiye tabi olacaklar. Demokrat senatör 

Sinema da yaptığı açıklamada, minimum kurumlar vergisi planının yüksek karlı şirketlerin makul bir vergi ödemeleri 

sağlama yönündeki ortak akılın bir adımı olduğunu belirtti.  

 

• İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Bakıri, Avusturya'nın başkenti Viyana'daki nükleer anlaşma müzakerelerinin kasım 

ayının sonuna kadar başlayacağını belirtti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yurt Dışı Haberler 
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Haber-Gündem  

• Almanya'da ithal fiyatlar Eylül'de son 40 yılın en büyük artışını yaşadı. Eylül ayında ithal fiyatlar geçen yılın aynı 

dönemine göre %17,7 arttı ve bu Ağustos 1981'den bu yana görülen en büyük artış olarak kayıtlara geçti. Eylül ayında 

enerji ithalat fiyatları 2020'nin aynı ayına göre %107,1 arttı. Aynı dönemde doğal gaz fiyatlarında artış %170,6 ve ham 

petrol fiyatlarında artış %75,5 oldu. Ham petrol ve mineral yağlar dışarıda bırakıldığında ithal fiyatlar Eylül ayında yıllık 

%14,7 artış gösterdi. Eylül ayında ithal fiyatlar bir önceki aya göre %1,3 arttı. İhracat fiyatları ise geçen yılın aynı 

dönemine göre %8,1 yükseldi. Ağustos ayına göre fiyatlar yüzde 0,9 arttı. 

 

• BOJ negatif faiz oranı ve varlık alım seviyelerinde herhangi bir değişikliğe gitmedi. Banka, arz sıkıntıları ve Kovid-19 

vakalarının artması ile birlikte ekonominin pandemi sonrası toparlanma sürecine dair zorluklara da vurgu yaparken, 

büyüme beklentisini aşağı yönlü revize etti. Banka aynı zamanda arz sıkıntılarına işaret ederek üretim ve ihracat 

öngörüsünü de düşürdü. 

 

• Brezilya Merkez Bankası, kamu maliyesindeki aşınmanın enflasyonun hedef seviyenin üzerinde daha da yükselmesi 

riskini getirdiği uyarısında bulunarak, yaklaşık 20 yılın en büyük faiz artışını gerçekleştirdi ve Aralık ayında da aynı 

büyüklükte bir artışa gideceğini taahhüt etti. Banka dün tahminler doğrultusunda, gösterge faizi 150 baz puan artırarak 

%7,75 seviyesine yükseltti. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, politika yapıcılar, yılın son toplantısında aynı 

büyüklükte bir faiz artırımının uygun olacağını ve bu hızın enflasyonu yeni mali risklerine karşın hedefe düşüreceğini 

kaydettiler. 

 

• Temsilciler Meclisi’nin vergi hazırlamaktan sorumlu komisyonu, milyarderlerin varlıklarına vergi konulması teklifinin 

Başkan Joe Biden’ın sosyal harcamalar planının bir parçası olmadığını kaydetti. Açıklama Demokratların Biden’ın 

ekonomik paketinin ödemesini nasıl gerçekleştireceklerine ilişkin belirsizliği artırdı. 

 

 

• ABD'de Demokratların Başkan Biden'in harcama paketinin finansmanı için gelir temini çerçevesinde milyarderlerin 

vergilendirilmesi planı netleşti. Senato Finans Komitesi Başkanı Ron Wyden tarafından açıklanan vergi teklifi, 

milyarderlerin ellerindeki varlıklardan realize edilmemiş kazançlarının vergilendirilmesini öngörüyor.  "Milyarderler 

Vergisi" olarak adlandırılan teklif, ABD'nin en karlı şirketleri için minimum kurumlar vergisi oranının % 15 olarak 

belirlenmesi teklifinin bir parçası olacak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yurt Dışı Haberler 
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Şirket Haberleri 
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Skor Kart: Şirketler ile ilgili Skor Kart’lara buradan ulaşabilirsiniz. Hisse senedine ilişkin güncel piyasa verilerinin yanı sıra, şirketin son 16 

çeyreğine ilişkin  önemli rasyo ve finansal verilerinin sunulduğu bir data setidir. Skor Kart ile bilanço dönemlerini takip edebilir, şirket bilançoları 

dahil tüm finansal verilere ulaşabilir ve güvenli yatırımın avantajlarından faydalanabilirsiniz.  

Şişecam (SISE, Nötr): Şişecam, yılın üçüncü çeyreğinde piyasa ortalama 

beklentisi olan 1.289  mn TL’nin %6,5, beklentimiz olan 1.270 mn TL’nin 

%4,9 üzerinde yıllık bazda %56,2 artışla 1.352 mn TL net kar açıkladı. 

Otomotiv cam segmenti hariç faaliyet gösterilen tüm segmentlerde yıllık 

bazda güçlü hacim büyümesi, fiyat artışları ve olumlu kur etkisi neticesinde 

Şişe Cam’ın 3Ç21’de satış gelirleri, beklentiler ile uyumlu yıllık bazda %42 

artışla 8.236 mn TL seviyesinde gerçekleşti. Toplam gelirler içerisindeki payı 

%25’den %28’e yükselen mimari cam segmenti gelire üçüncü çeyrekte en 

fazla katkıyı sağlayan oldu. FAVÖK ortalama piyasa beklentisi olan 1.877 

mn TL’nin %5,8 üzerinde, beklentimiz olan 1.868 mn TL’nin %6,3 üzerinde 

yıllık bazda %56,7 artışla 1.986 mn TL seviyesinde gerçekleşti. Genel 

olarak beklentiler ile uyumlu gerçekleşen üçüncü çeyrek finansallarının 

hisse performansına etkisini ‘nötr’ olarak değerlendiriyoruz. 

Skor kart için tıklayınız. 

Piyasa Çarpanları

Hisse Kodu SISE F/K 5,6

Cari Fiyat (TL) 8,78 FD/FAVÖK 4,6

52H En Yüksek (TL) 9,05 FD/Satışlar 1,1

52H En Düşük (TL) 5,98 PD/DD 1,0

Piyasa Değeri (mn TL) 26.895,0 Relatif Performans

Piyasa Değeri (mn USD) 2.843,8 S1H 1,6%

Halka Açıklık Oranı (%) 49% S1A -1,6%

Endeks Payı (BIST100) 3,4% S3A 5,5%

Temettü Verimi 1,6% S1Y 7,4%

3A Hacim (mn TL) 604,7 YB 19,8%

Hisse Verileri

Garanti Bankası (GARAN, Pozitif): Garanti Bankası 3Ç21’de piyasa 

ortalama beklentisinin %14,1 üzerinde yıllık bazda %92,3, çeyreklik bazda 

ise %24,6 artışla 3.645 mn TL solo net kar açıkladı. Beklentilerin üzerinde 

açıklanan net kar nedeniyle sonuçların hise performansına yansımasını 

‘pozitif’ olarak değerlendiriyoruz. 

Skor kart için tıklayınız. 

Piyasa Çarpanları

Hisse Kodu GARAN F/K 3,9

Cari Fiyat (TL) 9,56 FD/FAVÖK ---

52H En Yüksek (TL) 10,58 FD/Satışlar ---

52H En Düşük (TL) 6,45 PD/DD 0,6

Piyasa Değeri (mn TL) 40.152,0 Relatif Performans

Piyasa Değeri (mn USD) 4.245,5 S1H -1,1%

Halka Açıklık Oranı (%) 48% S1A -2,0%

Endeks Payı (BIST100) 5,0% S3A 4,8%

Temettü Verimi 1,3% S1Y 9,7%

3A Hacim (mn TL) 1.744,3 YB -8,7%

Hisse Verileri

https://www.halkyatirim.com.tr/hisse-senedi-skor-kart#grafik-tik
https://www.halkyatirim.com.tr/skorkart/SISE?HisseKod=SISE&Tarih=2021-10-28
https://www.halkyatirim.com.tr/skorkart/SISE?HisseKod=SISE&Tarih=2021-10-28
https://www.halkyatirim.com.tr/skorkart/GARAN?HisseKod=GARAN&Tarih=2021-10-28
https://www.halkyatirim.com.tr/skorkart/GARAN?HisseKod=GARAN&Tarih=2021-10-28


Hisse Senedi 

Piyasaları 

Açılış Raporu 
Şirket Haberleri 

28.10.2021 

Skor Kart: Şirketler ile ilgili Skor Kart’lara buradan ulaşabilirsiniz. Hisse senedine ilişkin güncel piyasa verilerinin yanı sıra, şirketin son 16 

çeyreğine ilişkin  önemli rasyo ve finansal verilerinin sunulduğu bir data setidir. Skor Kart ile bilanço dönemlerini takip edebilir, şirket bilançoları 

dahil tüm finansal verilere ulaşabilir ve güvenli yatırımın avantajlarından faydalanabilirsiniz.  

İş GYO (ISGYO, Pozitif): İş GYO, 3Ç21’de hem bizim hem piyasa ortalama 

beklentisi olan 5 milyon TL’nin üzerinde 15,4 milyon TL net kar açıkladı. Geçen 

senenin aynı döneminde bu rakam 2,8 mn TL net kardı. Net kardaki yükseliş 

genel olarak türev ürün kaynaklı finansman gelirlerindeki artıştan ve 

gayrimenkul yatırım fonu değer artışından kaynaklanıyor. Net satış gelirleri, 

hem piyasa ortalama beklentisi hem de beklentimiz olan 118 milyon TL ile 

benzer yıllık %46,4 düşüşle 121 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. İş GYO 

3Ç21’de, hem ortalama piyasa beklentisinin %11, beklentimizin %7 üzerinde, 

yıllık bazda %34 artışla 62,5 milyon TL FAVÖK açıkladı. Beklentilerin üzerinde 

gelen net kar nedeniyle sonuçların hisse performansına yansımasını ‘pozitif’ 

olarak değerlendiriyoruz. 

Skor kart için tıklayınız. 

Ford Otomotiv (FROTO, Sınırlı Pozitif): Ford Otomotiv 3Ç21’de piyasa 

ortalama beklentisinin %15,1 üzerinde yıllık bazda %39,3 artışla 1.892 mn TL 

net kar açıkladı. Ciro piyasa ortalama beklentisi ile uyumlu yıllık bazda %41 

artışla 18.871 mn TL seviyesinde gerçekleşirken, FAVÖK piyasa ortalama 

beklentisinin %7,1 üzerinde  yıllık bazda %42 artış kaydederek, 2.036 mn TL 

seviyesinde gerçekleşti. FAVÖK marjı piyasa ortalama beklentisinin 0,5 puan 

üzerinde %10,8 seviyesinde gerçekleşti. Beklentilerin üzerinde gelen net kara 

karşın, operasyonel karlılık tarafında beklentilerin sınırlı üzerinde gerçekleşen 

sonuçların hisse performansına yansımasını ‘sınırlı pozitif’ olarak 

değerlendiriyoruz.  

Skor kart için tıklayınız. 

Piyasa Çarpanları

Hisse Kodu ISGYO F/K 6,5

Cari Fiyat (TL) 1,93 FD/FAVÖK 15,9

52H En Yüksek (TL) 3,01 FD/Satışlar 7,2

52H En Düşük (TL) 1,72 PD/DD 0,4

Piyasa Değeri (mn TL) 1.850,4 Relatif Performans

Piyasa Değeri (mn USD) 195,7 S1H -2,3%

Halka Açıklık Oranı (%) 43% S1A -11,2%

Endeks Payı (BIST100) 0,2% S3A -8,5%

Temettü Verimi 0,0% S1Y -33,3%

3A Hacim (mn TL) 42,3 YB -26,9%

Hisse Verileri

Piyasa Çarpanları

Hisse Kodu FROTO F/K 9,9

Cari Fiyat (TL) 188,20 FD/FAVÖK 8,8

52H En Yüksek (TL) 241,95 FD/Satışlar 1,0

52H En Düşük (TL) 92,96 PD/DD 7,3

Piyasa Değeri (mn TL) 66.041,3 Relatif Performans

Piyasa Değeri (mn USD) 6.983,0 S1H 0,4%

Halka Açıklık Oranı (%) 18% S1A 7,2%

Endeks Payı (BIST100) 3,1% S3A -0,6%

Temettü Verimi 5,1% S1Y 59,1%

3A Hacim (mn TL) 302,4 YB 51,2%

Hisse Verileri

https://www.halkyatirim.com.tr/hisse-senedi-skor-kart#grafik-tik
https://www.halkyatirim.com.tr/skorkart/ISGYO?HisseKod=ISGYO&Tarih=2021-10-28
https://www.halkyatirim.com.tr/skorkart/ISGYO?HisseKod=ISGYO&Tarih=2021-10-28
https://www.halkyatirim.com.tr/skorkart/FROTO?HisseKod=FROTO&Tarih=2021-10-28
https://www.halkyatirim.com.tr/skorkart/FROTO?HisseKod=FROTO&Tarih=2021-10-28


Hisse Senedi 

Piyasaları 

Açılış Raporu 

28.10.2021 

XBANK  PD/DD / XUSIN F/K (Cari) 

Son 3 Ay Son 1 Yıl

Kapanış

Minimum 0.44x 0.39x

Maksimum 0.49x 0.71x

Ortalama 0.46x 0.50x

Minimuma Uzaklık 0.05x 0.09x

Maksimuma Uzaklık -0.01x -0.23x

Performans 4.9% -9.9%

Mevcut durumda, son üç aylık ortalama 

çarpan seviyesine %4; son bir yıllık ortalama 

çarpan seviyesine %4 yakınız.

XBANK PD/DD Çarpanı (Cari)

0.48x
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Son 3 Ay Son 1 Yıl

Kapanış

Minimum 6.52x 6.52x

Maksimum 7.24x 10.10x

Ortalama 6.84x 7.98x

Minimuma Uzaklık 0.35x 0.35x

Maksimuma Uzaklık -0.37x -3.23x

Performans -5.1% -10.9%

Mevcut durumda,  son üç aylık ortalama 

çarpan seviyesine %0; son bir yıllık ortalama 

çarpan seviyesine %16.1 yakınız.

BIST100 F/K Çarpanı (Cari)

6.87x

BIST 100 F/K (Cari) 

Son 3 Ay Son 1 Yıl

Kapanış

Minimum 8.82x 8.82x

Maksimum 10.02x 20.33x

Ortalama 9.31x 13.53x

Minimuma Uzaklık 0.15x 0.15x

Maksimuma Uzaklık -1.05x -11.35x

Performans -10.5% -37.8%

Mevcut durumda,  son üç aylık ortalama 

çarpan seviyesine %4; son bir yıllık ortalama 

çarpan seviyesine %50.8 yakınız.

XUSIN F/K Çarpanı (Cari)

8.97x

Çarpanlar Bazında BIST 
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Hisse Senedi 

Piyasaları 

Açılış Raporu 
BIST vs MSCI GOÜ Piyasa Göstergeleri 

XUSIN/XBANK - MSCI GOÜ Endeksleri 

Son 3 Ay Son 1 Yıl

Kapanış

Minimum -2.3 -6.8

Maksimum 19.8 56.3

Ortalama 8.7 18.2

Minimuma Uzaklık 12.0 16.6

Maksimuma Uzaklık -10.1 -46.6

Performans -0.4% 24.1%

Mevcut durumda, son üç aylık ve son bir yıllık 

maksimum seviyeye 46.6 puan yakınız.

XUSIN - MSCI GOÜ Sanayi Endeksi Farkı 

(Normalize Edilmiş)

9.7

28.10.2021 
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Fark Ortalama +2stdev +1stdev -1stdev -2stdev

Son 3 Ay Son 1 Yıl

Kapanış

Minimum -5.3 -10.6

Maksimum 14.0 33.7

Ortalama 4.2 9.4

Minimuma Uzaklık 6.0 11.2

Maksimuma Uzaklık -13.3 -33.0

Performans 2.0% 14.0%

Mevcut durumda,  son üç aylık ortalama 

seviyeye 3.5 puan; son bir yıllık ortalama 

seviyeye 8.7 puan yakınız.

BIST 100 - MSCI GOÜ Endeksi Farkı 

(Normalize Edilmiş)

0.69

BIST100 - MSCI GOÜ  
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XBANK - MSCI GOÜ XUSIN - MSCI GOÜ (sağ eksen)

Son 3 Ay Son 1 Yıl

Kapanış

Minimum -41.7 -41.7

Maksimum -15.0 37.9

Ortalama -25.7 -9.0

Minimuma Uzaklık 5.7 5.7

Maksimuma Uzaklık -21.0 -73.9

Performans 8.6% 34.0%

Mevcut durumda,  son üç aylık ortalama 

seviyeye 10.3 puan; son bir yıllık ortalama 

seviyeye 27 puan yakınız.

XBANK - MSCI GOÜ Bankacılık Endeksi Farkı 

(Normalize Edilmiş)

-36.0



Haftalık Takvim 

Açılış Raporu 

28.10.2021 

Hafta başında güncellenmektedir. 



Künye & Çekince 

ÇEKİNCE 
 

Bu rapor ve yorumlardaki yazılar, bilgiler ve grafikler yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla derlenmiştir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı 
hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel, imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde 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 dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar 
doğurmayabilir. 

 

Halk Yatırım, bu bilgilerin doğru, eksiksiz ve değişmez olduğunu garanti etmez, bilgi eksikliği ve yanlışlığından hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Raporda yer alan ifadeler, hiçbir şekilde alış veya satış teklifi olarak 
değerlendirilemez. Halk Yatırım’ın rapordaki bilgiler dolayısıyla ortaya çıkabilecek doğrudan ve dolaylı kazanç ve zararlarla ilgili herhangi bir sorumluluğu yoktur. 

 

Bu ileti 05 Kasım 2014 tarih ve 29166 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve 01 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğü giren “Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında” çıkan kanunun 2.Maddesi c bendinde belirtilen Ticari 
Elektronik ileti kapsamında değildir. 

Halk Yatırım Araştırma – Öneri Listesi Tanımları 

(Aksi belirtilmedikçe önümüzdeki 12 ay için beklenen performans) 

AL: %20  ve üzeri artış                         TUT: %0 ile %20 aralığında artış                          SAT : %0’ın altında azalış 


