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Küresel piyasalarda fiyatlamalar: Tapering sürecinin açıklanması ile piyasalardaki kritik 

bir belirsizlik unsurunun ortadan kalkması ile alıcılı seyir izledi 
 

Dün piyasalarda neler oldu? 

 

Dün ABD piyasaları, kritik Kasım ayı FOMC toplantısında tapering kararının duyurulmasıyla piyasalardaki kritik bir belirsizlik unsurunun ortadan kalkmasına ek olarak 

sürece faiz artırımlarının daha geç dahil olacak olması sonucunda alıcılı seyir izledi. Kasım ayı FOMC toplantısında Fed faizleri %0-0,25 aralığında bırakırken, 

tapering kararını resmen açıkladı. Fed hali hazırda aylık 80 milyar dolar tutarında hazine kağıdı ve 40 milyar dolar tutarında mortgage destekli menkul kıymet olmak 

üzere 120 milyar dolar olan varlık alım hızını bu ay 15 milyar dolar azaltacağını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre bu ay 70 milyar dolar ve Aralık ayında 60 milyar 

dolar tutarında Hazine kağıdı alınacak. Mortgage destekli menkul kıymet alımı bu ay 35 ve Aralık ayında 30 milyar dolar olacak. Aşılamadaki ilerleme ve güçlü 

politika desteği ile ekonomik faaliyet ve istihdam göstergelerinin güçlenmeye devam ettiğine işaret edilen açıklamada, salgından en olumsuz etkilenen sektörlerin son 

aylarda iyileştiği ancak yaz aylarında vakalardaki artışın toparlanmalarını yavaşlattığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca, enflasyonun büyük ölçüde geçici olması 

beklenen faktörleri yansıtacak şekilde yükseldiği kaydedilerek, salgın ve ekonominin yeniden açılmasıyla ilgili arz ve talep dengesizliklerinin bazı sektörlerde önemli 

fiyat artışlarına katkıda bulunduğu belirtildi. Genel olarak finansal koşulların destekleyici olmaya devam ettiği yinelenen açıklamada, ekonominin gidişatının salgının 

seyrine bağlı olmaya devam ettiği aktarıldı. Komite ayrıca, uzun vadede maksimum istihdam ve %2 enflasyon hedefini sağlamayı amaçladığı yinelenen açıklamada, 

bu hedeflere ulaşılana kadar para politikasının destekleyici duruşunun sürdürülmesinin beklendiği vurgulandı. Açıklamada, komitenin varlık alımlarının azaltım 

hızının ekonomik görünümdeki değişikliklerin gerektirmesi halinde yeniden ayarlanacağı belirtildi. Fed'in açıklamasında, bankanın tahvil alımlarının piyasa işleyişini 

ve destekleyici finansal koşulları desteklemeye devam edeceği ve böylece hane halkları ile işletmelere kredi akışının destekleneceği aktarıldı. Açıklamada, komitenin 

uygun para politikası duruşunu değerlendirirken gelen verilerin ekonomik görünüm üzerindeki etkilerini izlemeye devam edeceği ve hedeflere ulaşılmasını 

engelleyebilecek risklerin ortaya çıkması halinde, para politikası duruşunu uygun şekilde ayarlamaya hazır olacağı yinelendi. Fed'in varlık alımlarının, her ay 15 

milyar dolar azaltılması halinde gelecek yılın ortalarında tamamlanması bekleniyor. Dün ABD 10 yıllık tahvil faizleri %1,60 seviyesini aşarken, VIX endeksi 15 

seviyesine doğru geriledi. Dow Jones endeksi %0,29 artışla 36.157,58 seviyesinden kapanarak yükselişini beşinci güne taşıdı. Endeks ayrıca yıl içinde 51. gün içi 

rekorunu ve 42. rekor kapanışını gerçekleştirdi.  S&P 500 endeksi de %0,65 değer kazancı ile 4.660,57 seviyesinden günü tamamlayarak yükseliş eğilimini beşinci 

günde de devam ettirdi. Endeks ayrıca, yıl içinde 74. gün içi rekor seviyesini ve 61. rekor kapanışını gerçekleştirdi. Nasdaq endeksi %1,04 yükselişle 15.811,60 

seviyesinden kapanarak yükselişini sekizinci güne taşıyarak Haziran 2020’den bu yana en uzun yükseliş döngüsüne girdi. Endeks dün 41. rekor yüksek seviyesini ve 

rekor kapanışını gerçekleştirdi.  

 

Bugün ne bekliyoruz? 

  

Bu sabah GOÜ piyasalarında da alıcılı seyir görülüyor. Özellikle, piyasalardaki faiz artırımlarının sürece hemen dahil olmayacağının yarattığı iyimserlik piyasalardaki 

görünümün temelini oluşturuyor.  

 

ABD vadeliler cephesinde ise bu sabah hafif alıcılı  seyir hakim.  

 

Bugün ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvuruları verileri izlenecek. 30 Ekim haftasına ait verinin 275K seviyesinde gerçekleşerek düşük seviyelerini sürdürmesi 

bekleniyor. Devam eden başvurular tarafında da 23 Ekim haftasına ait veriye ilişkin piyasa beklentisi 2,15 milyon seviyesinde bulunuyor. Euro Bölgesi cephesinde de 

işsizlik verisi izlenecek. Eylül ayı verisinin %7,5 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bugün ayrıca OPEC toplantısı takip edilecek. 

 

Gelecek gündemde neler var? 

 

Yarın ABD’de tarımdışı istihdam verisi takip edilecek. Ekim ayına ilişkin istihdam artışı beklentisi 450K seviyesinde bulunuyor. İşsizlik oranının bu dönemde aylık 

bazda 0,1 puan düşüşle %4,7 seviyesine gerileyeceği iş gücüne katılım oranının ise 0,2 puan artışla %61,8 seviyesinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Ortalama 

saatlik kazançlar verisinin de aylık ve yıllık bazda sırasıyla %0,4 ve %4,9 artışlar göstermesi öngörülüyor. Euro Bölgesi cephesinde de perakende satışlar verisi 

izlenecek. Eylül aı verisinin aylık ve yıllık bazda sırasıyla %0,2 ve %1,5 artışlar göstermesi tahmin ediliyor. 

Piyasa Yorumu #PiyasaYorumu #KüreselPiyasa #Hisse #HisseSenedi 
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Değişimler Kapanış Günlük değ. Haftalık değ. Aylık değ. Yıllık değ

S&P 500 4,660.6 0.65% 2.06% 2.39% 25.94%

Nasdaq 15,811.6 1.04% 3.84% 3.78% 24.52%

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

Dax 15,960.0 0.03% 2.31% 1.62% 16.27%

FTSE 100 7,248.9 -0.36% 0.36% -0.06% 10.30%

MSCI Europe 2,102.2 0.41% 1.66% 1.45% 13.12%

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

Shanghai Bileşik* 3,525.1 0.76% -2.35% -1.04% 0.63%

Kospi 2,985.9 0.34% -1.15% -2.07% 1.41%

Hong Kong* 25,113.3 0.35% -3.90% -2.01% -8.59%

IDX Composite - Endonezya 6,605.8 0.82% -0.30% 0.06% 8.21%

TAIEX - Tayvan 17,122.2 0.33% 1.35% 0.28% 14.90%

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

BIST 100 - Türkiye 1,547.0 0.91% 3.62% 1.83% 3.45%

MOEX - Rusya 4,184.9 -0.54% -1.65% -1.06% 24.90%

Prag SE - Prag 1,353.8 1.84% 1.07% 1.13% 31.53%

Merval - Arjantin 92,095.0 3.16% 3.02% 7.90% 81.54%

Tel Aviv 35 - İsrail 1,880.9 0.32% 0.64% 1.00% 25.56%

Tedavul All - Suudi Arabistan 11,685.7 -0.57% -1.72% -1.03% 34.82%

DFM General - Birleşik Arap Emirlikleri 3,109.4 3.81% 8.50% 8.56% 20.56%

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 1,547.0 1,422.1 2,736.1

Günlük Değ. 0.91% 2.29% 0.01%

Haftalık Değ. 3.62% 11.67% 0.91%

Yıllık Değ. 4.76% -8.71% 16.92%

Hacim (milyar TL) 29.9 9.1 12.5

Günlük Değ. 42.88% 40.12% 24.63%

3 Aylık Ortalama Hacim (milyar TL) 15.0 3.7 8.0

Günlük Değ. - 3 Aylık Ort. 99.71% 148.78% 55.65%

BIST Verileri

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

gününe göre değişimi ifade eder.

Değişimler 03/11/21 Günlük değ. Haftalık değ. Aylık değ. Yıllık değ

Türkiye 2 Yıllık 368.5 -3.09% -5.12% 0.8% -23.6%

Türkiye 5 Yıllık 417.7 -2.62% -4.45% -1.0% -18.6%

Türkiye 10 Yıllık 449.0 -2.29% -3.93% -2.3% -16.1%

Türkiye - Ülke Risk Primleri (CDS)

04.11.2021 Yurt içi piyasalarda fiyatlamalar: Küresel iyimserliğin desteğinde endeks pozitif başlangıç 

yapabilir 

  
Dün piyasalarda neler oldu? 

 

Dün, endeks kritik enflasyon verisi öncesi  öncesi yatay açılışla 1.533 seviyesinden 

başlangıç yaptı. Sabah saatlerinde 1.541 seviyesini test eden endeks, gün içinde 

gelen realizasyonlar sonrası 1.491 seviyesine kadar geriledi. Endeks kapanışa 

doğru gelen tepki alımlarının desteğinde %0,91 artışla 1.547 seviyesinden kapandı. 

Bankacılık endeksi %2,29 yükselirken, sanayi endeksi yatay seyir izledi. 

 

Bugün ne bekliyoruz? 

 

Yurt içi piyasalara ilişkin olarak ise, endeksin güne küresel piyasalardaki iyimserlik 

eşliğinde alıcılı başlangıç yapacağını tahmin ediyoruz.  

 

Bugün yurt içinde veri akışı sakin seyredecek. 

 

Gelecek gündemde neler var?  

 

Yarın yurt içinde Hazine nakit dengesi verisi takip edilecek. Hatırlanacağı üzere 

Eylül ayı verisi 32,9 milyar TL açık olarak gerçekleşmişti 



Tahvil & Döviz Piyasalarında Fiyatlamalar 
Açılış Raporu 

04.11.2021 

TL likidite tarafında TCMB 70 milyar TL’lik haftalık repo 

dönüşünü 80 milyar TL olarak  yenilerken, APİ ile 

fonlama tutarı toplam 337 milyar TL seviyesine yükseldi. 

TLREF oranı ise %16,14 ile politika faizinin üzerinde 

kalmaya devam etti. TCMB dün haftalık vadeli Dolar/TL 

ve Altın/TL swap işlemleri ile de 4.8 milyar TL fonlama 

sağlarken, BİST Swap Piyasası üzerinden yaptığı döviz 

swap işlemleriyle de 10,1 milyar TL ilave fonlama sağladı.  

Tahvil alım programının azaltılma süreci hakkında 

açıklama yapılması beklenen Fed FOMC toplantısı 

öncesi dün ABD 10 yıl vadeli tahvil faizi %1,57 seviyesine  

yükseldi. Türkiye 5 yıllık CDS fiyatlaması ise  428 baz 

puana gerilerken, Hazine Eurobond getirilerinde 3-11 baz 

puan arası düşüşler kaydedildi. Yurt içinde de Ekim ayı 

enflasyon verileri takip edilirken, TCMB tarafından öne 

çıkarılan yıllık çekirdek enflasyonun %16,82 seviyesine 

gerilemesi ile bu ay yapılacak TCMB PPK toplantısında 

faiz indirim ihtimali güçlendi. Bu çerçevede, tahvil 

piyasasında kısa vadeli tahvillerde alışlar izlenirken,  

toplam işlem hacmi önceki güne göre belirgin artarak 2.5 

milyar TL oldu. Bu kapsamda 2 yıl vadeli gösterge tahvil 

bileşik faizi önceki güne göre 20 bp gerileyerek %17,90, 

10 yıl vadeli gösterge tahvil bileşik faizi ise aynı seviyede 

kalarak  %19,74’den günü tamamladı. 

Yurt dışı TL swap piyasasında TL faizlerinde geçtiğimiz 

hafta başlayan gerileme devam ediyor. Bu çerçevede 1 

aylık Dolar/TL swap faizi %16,31 ile MB politika faizine 

yakınsarken, 6 aylık Dolar/TL swap faizi ise gerilese de 

%18,20 hala MB faizinin belirgin biçimde üstünde kalmaya 

devam ediyor. 

Dönem Temmuz 21 Ağustos 21 Eylül 21 Ekim 21 03.11.21

Dönem Sonu TLREF Endeksi 1363.41 1384.83 1406.33 1427.44 1428.07

Aylık Ortalama 18.99% 18.98% 18.75% 17.55% 16.17%

PPK Toplantı Tarihi 18.11.2021 Perşembe       Günlük TLREF Oranı 16.13%



Açılış Raporu 

04.11.2021 Yurt dışı Haberler 

 
Yurt İçi Haberler 

 

 

 

 
Haber-Gündem • TÜFE artışı Ekim ayında %2,39 seviyesinde gerçekleşmesiyle, yıllık enflasyon Eylül’deki %19,58’den Ekim sonunda 

%19,89’a yükselişini sürdürdü. Ancak, son dönemde alınan sinyallere bağlı olarak kur dalgalanmalarının belli bantta 

kalması durumunda, yıllık enflasyon bu seviyede tepe yapmış; Kasım ayından itibaren de ılımlı düşüş trendine girebilir 

görünümü sunuyor.  

 

• Resmi Gazete’de yayımlanan duyuruya göre, Türkiye'de Paris Anlaşması'nın yürürlük tarihinin 10 Kasım 2021 olduğu 

açıklandı. 

 

• Sağlık Bakanımız Sayın Koca, ikinci doz mRNA aşısının üzerinden 6 ay kadar süre geçmiş sağlık çalışanları, 18-60 

yaş arasındaki kronik hastalar ve 60 yaş üstü kişilerin bugünden itibaren hatırlatma dozu yaptırabileceğini bildirdi. 

 

 

 

 

 

• ABD Başkanı Biden, partisinin Virginia seçimlerindeki yenilgisinin Demokratların ekonomik gündemini Kongre’den 

geçirmesinin aciliyetini gösterdiğini ve belki de tasarıyı halihazırda imzalamış olsaydı, sonuçların farklı olabileceğini 

söyledi. 

 

• ABD Savunma Bakanlığı’nın yayımladığı raporda, Çin'in 2030'a kadar nükleer savaş başlığı sayısını 1000'e çıkarmayı 

ve 2027'ye kadar tüm asker gücünü yeni yapılandırılmış bir ağ altında toplamayı planladığı ifade edildi. Raporda, Çin'in 

askeri kapasitesini artırma çabalarının, Pentagon'un 2020'deki tahminlerini aştığına işaret edildi. 

 

• İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri, Viyana'daki nükleer anlaşma müzakerelerinin 29 Kasım'da yeniden 

başlayacağını belirtti. 

 

• ABD Ticaret Temsilcisi Tai, ABD ve AB arasında yapılan çelik ticaret anlaşmasının Çin çelik ve alüminyumunun 

ABD'ye "sızmasını" engelleyerek Çin'den kaynaklı aşırı üretim kapasitesinin düzeltilmesine yardım edeceğini savundu. 

 

• ABD Başkanı Biden, Manchin’in sosyal altyapı paketine destek vereceğine inandığını söyledi. 

 

• AMB Başkanı Lagarde piyasa beklentilerinin aksine faiz artışı için gerekli koşulların gelecek sene gerçekleşmesinin çok 

muhtemel olmadığını söyledi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yurt Dışı  Haberler 
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04.11.2021 Yurt dışı Haberler 

 
Yurt Dışı  Haberler 

 

 

 

 
Haber-Gündem • Çin’de Kovid-19 ile mücadele eden bölge sayısı, ölümcül hastalığın Wuhan’da ilk görüldüğü 2019’dan bu yana en 

yüksek seviyeye çıktı. Çinli yetkililer, hastalığın hızla gelmesi, daha da yayılması ve daha önce kontrol kendisini kontrol 

altına alan tedbirleri de aşmasına karşın, ‘Sıfır Kovid’ olarak adlandırılan yaklaşımı sürdürmeyi taahhüt ettiklerini 

söylediler. 

 

• Cumhuriyetçi Glenn Youngkin’in Demokrat rakibi Terry McAuliffe’i Virginia'daki valilik seçimlerinde mağlup etmesi 

ABD Başkanı Joe Biden'ın gelecek yılki ara seçimlerde Kongre'yi kontrol altına alma hedefine ciddi bir darbe vurdu. 

Biden, Biden son başkanlık seçimlerinde Trump’ı Virginia’da 10 puan farkla yenmişti. 

 

• Çinli şirketler son dönemde küresel piyasalarda temerrüt riskiyle öne çıkarken, bazı şirketler yatırımcıları yatıştırmak için 

ödeme planlarını öne çekiyor. 

 

• New York Belediye Başkanlığı’na siyahi Eric Adams seçildi. Adams bu görev seçilen ikinci siyahi Amerikalı oldu. 

 

• JP Morgan, Bitcoin'in adil fiyatını 35 bin dolar olarak belirledi. Banka, şu sıralar 63 bin dolar civarında seyreden 

Bitcoin'de beklendiği gibi hızlı yükselişlerin olmayacağını belirtti. JP Morgan, 2022 yılında Bitcoin'in fiyatının 100 bin 

dolar seviyesine yükselebileceğine de değindi. 

 

• ABD'de regülatörlerin elinde doğrudan Bitcoin tutan bir fona yeşil ışık yakmadan önce vadeli bir Ethereum borsa yatırım 

fonuna (ETF) onay vermesi daha olası görünüyor. 

 

• AMB'nin PEPP çerçevesinde yaptığı varlık alımları geçen hafta yavaşladı. 29 Ekim haftasında PEPP kapsamında 

yapılan alım miktarı 8 milyar 205 milyon euro oldu. Önceki hafta ise alım miktarı 18 milyar 644 milyon euro açıklanmıştı. 

 

• Çin Ticaret Bakanlığı, Çin'in ABD yönetiminin China Telecom Corp'un ABD'de faaliyet göstermesine imkan veren 

lisansını geri almasına "güçlü şekilde" karşı çıktığını ifade etti. 

 

• ABD Başkanı Biden, ABD'nin Çin ile rekabet içinde olduğunu Çin Devlet Başkanı Xi'ye açıkça ifade ettiğini, ancak 

bunun bir çatışma olmasını gerektirmediğini belirtti. Biden, Çin ile fiziki bir çatışma ihtiyacı öngörmediğini de vurguladı. 

 

• ABD Başkanı Biden, petrol fiyatlarında hızlı yükselişe neden olarak OPEC üyelerinin ve Rusya'nın daha fazla petrol 

pompalamayı reddetmelerini gösterdi. 
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Piyasaları 

Açılış Raporu 
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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, Pozitif): Türkiye cam ambalaj ürün talebinde süregelen 

artış ile Avrupa pazarında kaydedilen ılımlı yükseliş trendinin devamlılığına 

işaret eden piyasa dinamikleri ışığında Şişecam Eskişehir Fabrikası'nın cam 

ambalaj üretim tarafını güçlendirme kararı aldığını bildirdi. Alınan karar 

doğrultusunda, halihazırda faaliyetlerini 4 fırın ile sürdüren Eskişehir cam 

ambalaj üretim tesisine işletme sermayesi dahil yaklaşık 84 Milyon Euro 

yatırım bedeli ile 2023 yılında devreye alınmak üzere 155 Bin Ton/yıl net 

üretim kapasiteli yeni bir fırın yatırımı gerçekleştirilecek. Bu yatırım 

sonucunda Türkiye'de kurulu üretim kapasitesi 1.5 Milyon Ton/yıl'a 

yükselmiş olmak birlikte, Macaristan yeni tesis yatırımının tamamlanmasıyla 

da Şişecam'ın küresel cam ambalaj üretim kapasitesi 3.2 Milyon Ton/yıl 

seviyesine ulaşacak. Eskişehir cam üretim tesisinde gerçekleştirilecek 5. 

fırın yatırımı sayesinde ölçek ekonomisiyle maliyet olumluluğunun 

sağlanması, faaliyet gösterilen pazarlardaki artan ürün ihtiyacına cevap 

verilebilmesi ve bunun yanında yeni müşteri kazanımları ile uzun dönemli 

satış imkânlarının değerlendirilmesinin sağlanacak olması adına alınan 

yatırım kararını olumlu olarak değerlendiriyoruz.  Skor kart için tıklayınız. 

Piyasa Çarpanları

Hisse Kodu SISE F/K 5,5

Cari Fiyat (TL) 8,75 FD/FAVÖK 4,5

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

52H En Düşük (TL) 6,26 PD/DD 1,0

Piyasa Değeri (mn TL) 26.803,1 Relatif Performans

Piyasa Değeri (mn USD) 2.816,3 S1H -2,2%

Halka Açıklık Oranı (%) 49% S1A -3,5%

Endeks Payı (BIST100) 3,3% S3A 2,5%

Temettü Verimi 1,6% S1Y 5,2%

3A Hacim (mn TL) 630,6 YB 17,5%

Hisse Verileri

İş GYO (ISGYO, Pozitif): İş GYO, Tecim Yapı ile birlikte geliştirmekte 

olduğu Altunizade Konut Projesi’nde, proje geliştirme çalışmalarına devam 

edildiğini ve projenin üst yapı inşaat işlerine ilişkin ihale sürecinin 

tamamlandığını bildirdi. Merkezi lokasyonda bulunan projenin inşaatına yıl 

bitmeden başlanılması ve projenin 2022 yılı sonunda tamamlanması 

hedefleniyor. Projedeki konut ve ticari ünitelerin tamamının satılması halinde 

toplamda yaklaşık 1,6 milyar TL tutarında gelir elde edilmesi öngörülüyor. 

Skor kart için tıklayınız. 

Piyasa Çarpanları

Hisse Kodu ISGYO F/K 6,8

Cari Fiyat (TL) 2,04 FD/FAVÖK 16,5

52H En Yüksek (TL) 3,01 FD/Satışlar 7,4

52H En Düşük (TL) 1,72 PD/DD 0,5

Piyasa Değeri (mn TL) 1.955,9 Relatif Performans

Piyasa Değeri (mn USD) 205,5 S1H 3,9%

Halka Açıklık Oranı (%) 43% S1A -14,2%

Endeks Payı (BIST100) 0,2% S3A -2,4%

Temettü Verimi 0,0% S1Y -28,7%

3A Hacim (mn TL) 44,1 YB -24,4%

Hisse Verileri

https://www.halkyatirim.com.tr/hisse-senedi-skor-kart#grafik-tik
https://www.halkyatirim.com.tr/skorkart/SISE?HisseKod=SISE&Tarih=2021-11-04
https://www.halkyatirim.com.tr/skorkart/SISE?HisseKod=SISE&Tarih=2021-11-04
https://www.halkyatirim.com.tr/skorkart/ISGYO?HisseKod=ISGYO&Tarih=2021-11-04
https://www.halkyatirim.com.tr/skorkart/ISGYO?HisseKod=ISGYO&Tarih=2021-11-04


Hisse Senedi 

Piyasaları 

Açılış Raporu 
Şirket Haberleri 

04.11.2021 

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.  

Türk Havayolları (THYAO, Pozitif): Türk Havayolları 3Ç21’de piyasa ortalama 

beklentisinin %54,5 üzerinde geçen yıl aynı dönemde açıkladığı 946 mn TL’lik 

net zararın aksine 6.291 mn TL net kar açıkladı. Ciro piyasa ortalama beklentisi 

ile uyumlu yıllık bazda %163,5 artışla 29.033 mn TL seviyesinde gerçekleşirken, 

FAVÖK piyasa ortalama beklentisinin %9,3 üzerinde yıllık bazda %278 artış 

kaydederek, 9.680 mn TL seviyesinde gerçekleşti. FAVÖK marjı piyasa ortalama 

beklentisinin 3,5 puan üzerinde yıllık bazda 9,2 puanlık artışla %33,3 

seviyesinde gerçekleşti. Beklentilerin üzerinde gelen net kar ve beklentilerin 

üzerinde gerçekleşen operasyonel marjlardan dolayı sonuçların hisse 

performansına yansımasını ‘pozitif’ olarak değerlendiriyoruz. 

Skor kart için tıklayınız. 

Piyasa Çarpanları

Hisse Kodu THYAO F/K 3,7

Cari Fiyat (TL) 15,58 FD/FAVÖK 6,8

52H En Yüksek (TL) 15,60 FD/Satışlar 1,9

52H En Düşük (TL) 9,47 PD/DD 0,4

Piyasa Değeri (mn TL) 21.500,4 Relatif Performans

Piyasa Değeri (mn USD) 2.259,1 S1H 3,1%

Halka Açıklık Oranı (%) 50% S1A 0,5%

Endeks Payı (BIST100) 2,7% S3A 13,5%

Temettü Verimi 0,0% S1Y 29,2%

3A Hacim (mn TL) 1.061,3 YB 15,9%

Hisse Verileri

Coca-Cola İçecek (CCOLA, Nötr): 3Ç21’de piyasa ortalama beklentisinin 

%14,1 üzerinde yıllık bazda %9,7 artışla 916 mn TL net kar açıkladı. Ciro piyasa 

ortalama beklentisi ile uyumlu yıllık bazda %36,6 artışla 6.794 mn TL, FAVÖK 

piyasa ortalama beklentisi ile uyumlu yıllık bazda %14,4 artış kaydederek, 1.615 

mn TL seviyesinde gerçekleşti. FAVÖK marjı piyasa ortalama beklentisinin 0,6 

puan altında yıllık bazda 4,6 puanlık düşüşle %23,8 seviyesinde gerçekleşti. 

Ayrıca şirket yönetimi, Özbekistan operasyonu'nun 2021 yılının son çeyreği 

itibariyle bünyeye katılmış olmasının, konsolide bazda verilen satış hacmi ve net 

satış gelirleri büyümesini sadece birkaç puan etkileyeceği, FAVÖK marjında ise 

sınırlı bir düşüşe neden olacağının beklendiğini bildirdi. Net kar beklentilerin 

üzerinde gerçekleşse de, yıllık bazda operasyonel marjlarda gözlenen gerileme 

nedeniyle, sonuçların hisse performansına yansımasını ‘nötr’ olarak 

değerlendiriyoruz. Skor kart için tıklayınız. 

Piyasa Çarpanları

Hisse Kodu CCOLA F/K 11,8

Cari Fiyat (TL) 90,50 FD/FAVÖK 5,9

52H En Yüksek (TL) 92,00 FD/Satışlar 1,3

52H En Düşük (TL) 45,07 PD/DD 2,3

Piyasa Değeri (mn TL) 23.020,6 Relatif Performans

Piyasa Değeri (mn USD) 2.418,9 S1H 6,4%

Halka Açıklık Oranı (%) 25% S1A -3,5%

Endeks Payı (BIST100) 1,5% S3A -5,8%

Temettü Verimi 2,0% S1Y 67,7%

3A Hacim (mn TL) 32,9 YB 37,7%

Hisse Verileri

https://www.halkyatirim.com.tr/hisse-senedi-skor-kart#grafik-tik
https://www.halkyatirim.com.tr/skorkart/THYAO?HisseKod=THYAO&Tarih=2021-11-04
https://www.halkyatirim.com.tr/skorkart/THYAO?HisseKod=THYAO&Tarih=2021-11-04
https://www.halkyatirim.com.tr/skorkart/CCOLA?HisseKod=CCOLA&Tarih=2021-11-04
https://www.halkyatirim.com.tr/skorkart/CCOLA?HisseKod=CCOLA&Tarih=2021-11-04


Hisse Senedi 

Piyasaları 

Açılış Raporu 

04.11.2021 

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

Son 3 Ay Son 1 Yıl

Kapanış

Minimum 0.44x 0.39x

Maksimum 0.52x 0.71x

Ortalama 0.47x 0.50x

Minimuma Uzaklık 0.08x 0.13x

Maksimuma Uzaklık 0.00x -0.19x

Performans 12.4% -4.5%

XBANK PD/DD Çarpanı (Cari)

0.52x

Mevcut durumda, son üç aylık ortalama 

çarpan seviyesine %10; son bir yıllık ortalama 

çarpan seviyesine %3.2 yakınız.
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F/K Ortalama +2stdev +1stdev -1stdev -2stdev

Son 3 Ay Son 1 Yıl

Kapanış

Minimum 6.52x 6.52x

Maksimum 7.21x 10.10x

Ortalama 6.81x 7.96x

Minimuma Uzaklık 0.10x 0.10x

Maksimuma Uzaklık -0.59x -3.48x

Performans -8.1% -14.3%

BIST100 F/K Çarpanı (Cari)

6.62x

Mevcut durumda,  son üç aylık ortalama 

çarpan seviyesine %3; son bir yıllık ortalama 

çarpan seviyesine %20.3 yakınız.

BIST 100 F/K (Cari) 

Son 3 Ay Son 1 Yıl

Kapanış

Minimum 8.61x 8.61x

Maksimum 9.94x 20.33x

Ortalama 9.21x 13.43x

Minimuma Uzaklık 0.00x 0.00x

Maksimuma Uzaklık -1.34x -11.72x

Performans -11.1% -36.4%

XUSIN F/K Çarpanı (Cari)

8.61x

Mevcut durumda,  son üç aylık ortalama 

çarpan seviyesine %7; son bir yıllık ortalama 

çarpan seviyesine %56 yakınız.

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 -0.6 -5.3

Maksimum 22.1 59.8

Ortalama 10.5 20.5

Minimuma Uzaklık 9.8 14.5

Maksimuma Uzaklık -13.0 -50.6

Performans -3.3% 25.6%

XUSIN - MSCI GOÜ Sanayi Endeksi Farkı 

(Normalize Edilmiş)

9.2

Mevcut durumda, son bir yıllık maksimum 

seviyeye 50.6 puan yakınız.

04.11.2021 
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Fark Ortalama +2stdev +1stdev -1stdev -2stdev

Son 3 Ay Son 1 Yıl

Kapanış

Minimum -2.3 -7.6

Maksimum 17.7 38.8

Ortalama 7.5 13.1

Minimuma Uzaklık 8.3 13.6

Maksimuma Uzaklık -11.7 -32.7

Performans -1.4% 14.5%

BIST 100 - MSCI GOÜ Endeksi Farkı 

(Normalize Edilmiş)

6.07

Mevcut durumda,  son üç aylık ortalama 

seviyeye 1.4 puan; son bir yıllık ortalama 

seviyeye 7 puan yakınız.

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

Son 3 Ay Son 1 Yıl

Kapanış

Minimum -39.8 -39.8

Maksimum -11.9 43.2

Ortalama -23.7 -6.4

Minimuma Uzaklık 13.3 13.3

Maksimuma Uzaklık -14.6 -69.7

Performans 6.7% 35.8%

XBANK - MSCI GOÜ Bankacılık Endeksi Farkı 

(Normalize Edilmiş)

-26.5

Mevcut durumda,  son üç aylık ortalama 

seviyeye 2.8 puan; son bir yıllık ortalama 

seviyeye 20.1 puan yakınız.



Haftalık Takvim 

Açılış Raporu 

04.11.2021 

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 


