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Küresel piyasalarda fiyatlamalar: ABD Başkanı Biden’ın sosyal harcama paketine ilişkin 

gelişmelerle pozitif seyir izledi 
 

Haftanın son işlem gününde piyasalarda neler oldu? 

 

Geçtiğimiz Cuma günü ABD piyasaları, teknoloji sektörü hisselerinin piyasa beklentisini karşılayamayan 3Ç21 finansallarına rağmen, Başkan Biden’ın sosyal harcama 

paketine ilişkin gelişmelerin desteğinde pozitif seyir izledi. Bilançolar tarafında, e-ticaret devi olan Amazon beklentinin altında gerçekleşen 3Ç21 net gelir ve net kar 

rakamları nedeniyle %2,1 düşüş kaydederken, Apple hissesi de beklenenden daha şiddetli seyreden arz sıkıntıları sebebiyle piyasa beklentisinin altında net gelir 

açıklaması sonucunda %1,8 değer kaybetti. Bu arada Apple’ın  Mayıs 2017’den bu  yana ilk kez satış gelirleri cephesinde hedefini tutturamadığını belirtmek isteriz. Exxon 

Mobil ve Chevron gibi enerji devleri de beklentilerden güçlü gelen 3Ç21 finansal sonuçları ışığında alımlara sahne oldu. Şimdiye kadar karlarını açıklayan %80’inden 

fazlasının karları beklentiyi aştı. Gerçekleşmeler ışığında S&P 500 şirketlerinin 3Ç21 karlılığının yıllık bazda %38,6 artış göstereceği tahmin ediliyor. Washington 

cephesinde ise, Başkan Biden’ın geçtiğimiz Perşembe günü açıkladığı 1,7 trilyon dolarlık harcama paketi tasarısına ilişkin gelişmeler piyasalar açısından destekleyici 

unsur olarak öne çıktı. Teklif edilenden daha ılımlı vergi ve harcamalardan oluşan tasarının mevcut durumda Capitol Hill’de bekleyen altyapı harcama paketinin 

onaylanmasını kolaylaştıracağı öngörülüyor. Hazine Bakanı Yellen verdiği demeçte söz konusu ekonominin büyüme potansiyelini artırmasını beklediği paketin yakın 

zamanda onaylanması konusunda umutlu olduğunu ve son zamanlarda yaşanan enflasyon baskılarını artırmayacağını belirtti. Taslağın vergilere ilişkin kısmında %15'lik 

kurumsal asgari vergiden 325 milyar dolar sağlanması öngörülüyor. Taslakta hisse geri alım vergisi de yer aldı. Beyaz Saray, ABD'de şirketlerin kendi hisselerini 

almasından çok bu kaynakların yeniden yatırıma yönelmesini amaçlıyor. Buradan da 125 milyar dolar bekleniyor. Taslakta %15'lik asgari küresel vergi de yer aldı. Yeni 

kurallar minimum vergi oranı uygulamayan ülkelerdeki yabancı kurumlara yönelik cezaların uygulanmasını da içeriyor. Uluslararası vergi kurallarının da 350 milyar dolarlık 

bir hacim sergilemesi öngörüldü. Beyaz Saray geliri 10 milyonun üzerinde olanlar için %5, 25 milyon doların üzerinde olanlar için ilave %3'lük vergi öngördü. Beyaz 

Saray'ın taslağına göre Amerikalıların %0,02'si bu düzenlemeden etkilenecek. Bu çerçevede ABD 10 yıllık tahvil faizleri %1,55’li seviyelere ılımlı gerilerken, VIX endeksi 

16 seviyesine yaklaştı. Dow Jones endeksi %0,25 artışla 35,819.56 seviyesinden kapanırken, S&P 500 endeksi de %0,19 değer kazancı ile 4,605.38 seviyesinden günü 

tamamladı. Nasdaq endeksi ise %0,33 artışla 15,498.39 seviyesinden kapandı. Her üç endeks de Kasım 2020’den bu yana en iyi aylık performanslarını gösterdiler. Ekim 

ayında S&P 500 %6,91 yükselirken, Dow Jones endeksi %5,84 artış kaydetti. Nasdaq endeksi ise %7,27 değer kazandı. 

 

Bugün ne bekliyoruz? 

  

Bu sabah Asya piyasalarında ise genel olarak alıcılı seyir görülüyor. Özellikle Nikkei endeksinin Japonya’da gerçekleşen genel seçimlerde Liberal Demokrat Parti’nin 

(LDP) galip gelmesiyle yükselişler %2’yi aştı. Buna göre, çoğunluğun 233 sandalyeyle elde edildiği 465 koltuklu mecliste iktidardaki LDP 261 sandalye kazandı. Öte 

yandan, Çin’de imalat sektörü performansına ilişkin belirsizlikler nedeniyle Shangai ve Hang Seng endekslerinde negatif ayrışmalar görülüyor. Çin’de açıklanan resmi 

PMI verisi aylık bazda 0,4 puan düşüşle 49,2 seviyesine gerileyerek iki ay üst üste ekonomik daralma bölgesinde  seyretti. İmalat dışı PMI da 52,4'e geriledi. Eylül ayında 

bu veri 53,2 olarak kaydedilmişti. PMI verilerinin alt endekslerdeki gerileme ve girdi fiyat göstergelerinin yükselmesinin Çin ekonomisinin stagflasyona ilerlediğine işaret 

ediyor. Caixin imalat PMI verisi ise aylık bazda 0,6 artış kaydederek 50,6 seviyesine yükseldi.  

ABD vadeliler cephesinde ise pozitif seyir hakim.  

 

Bugün ABD’de inşaat giderleri ve ISM imalat PMI verisine ek olarak Markit imalat PMI verisinin revizyonu izlenecek. İnşaat giderleri Eylül ayı verisinin aylık bazda %0,4 

artış kaydetmesi bekleniyor. ISM imalat PMI verisinin ise Ekim ayında aylık bazda 0,6 puan düşüşle 60,5 seviyesine gerilemesi öngörülüyor. Verinin alt kalemlerinde ise 

ödenen fiyatlar verisinin 0,8 puan artışla 82 puan seviyesine yükselmesi tahmin ediliyor. Yeni siparişler ve istihdam endekslerine yönelik olarak ise piyasa beklentisi 

bulunmuyor. Hatırlanacağı üzere Eylül ayında yeni siparişler verisi değişim göstermeyerek 66,7 seviyesindeki seyrini sürdürürken, istihdam endeksi 12 puan artışla 50,2 

seviyesine yükselmişti.Öte yandan, Markit imalat PMI öncü verisi Ekim ayında aylık bazda 1,5 puan düşüşle 59,2 seviyesinde gerçekleşmişti. 

 

Gelecek gündemde neler var? 

 

Yarın Euro Bölgesi’nde AMB üyesi Enria’nın konuşması izlenecek. Asya cephesinde de Japonya’da parasal taban verisi izlenecek. Hatırlanacağı üzere Eylül ayında veri 

yıllık bazda %11,7 artış kaydetmişti. 

Piyasa Yorumu #PiyasaYorumu #KüreselPiyasa #Hisse #HisseSenedi 



Küresel Piyasalar 

Açılış Raporu 

01.11.2021 

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

S&P 500 4,605.4 0.19% 2.65% 6.91% 24.45%

Nasdaq 15,498.4 0.33% 3.17% 7.27% 22.05%

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

Dax 15,688.8 -0.05% 1.38% 2.81% 14.29%

FTSE 100 7,237.6 -0.16% 0.47% 2.13% 10.13%

MSCI Europe 2,074.0 -0.83% 1.51% 4.38% 11.61%

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

Shanghai Bileşik* 3,552.3 0.14% -0.45% -0.45% 1.41%

Hong Kong* 25,155.3 -0.87% -1.00% 2.36% -8.44%

S&P BSE Sensex - Hindistan 59,472.4 0.28% -3.71% 0.59% 23.45%

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

BIST 100 - Türkiye 1,522.0 0.18% 7.36% 8.22% 1.78%

MOEX - Rusya 4,150.0 -0.95% -2.31% 1.13% 23.86%

WIG - Polonya 73,586.3 0.50% -1.43% 4.61% 26.97%

Prag SE - Prag 1,326.1 -0.94% -2.10% 0.09% 28.84%

S&P/BMV IPC - Meksika 51,309.8 0.12% -2.61% -0.15% 14.78%

FTSE/JSE All - Endonezya 67,464.7 -0.44% 1.01% 4.95% 11.55%

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 1,522.0 1,346.6 2,749.6

Günlük Değ. 0.18% 1.77% -0.08%

Haftalık Değ. 7.36% 11.80% 7.86%

Yıllık Değ. 3.07% -13.56% 17.50%

Hacim (milyar TL) 8.8 3.2 4.1

Günlük Değ. -63.52% -47.51% -65.35%

3 Aylık Ortalama Hacim (milyar TL) 14.5 3.5 7.8

Günlük Değ. - 3 Aylık Ort. -39.53% -8.39% -47.35%

BIST Verileri

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

gününe göre değişimi ifade eder.

Değişimler 28/10/21 Günlük değ. Haftalık değ. Aylık değ. Yıllık değ

Türkiye 2 Yıllık 394.8 1.65% 1.66% 5.5% -25.0%

Türkiye 5 Yıllık 443.5 1.45% 1.47% 3.0% -20.3%

Türkiye 10 Yıllık 473.4 1.30% 1.30% 1.2% -18.0%

Türkiye - Ülke Risk Primleri (CDS)

01.11.2021 Yurt içi piyasalarda fiyatlamalar: Erdoğan-Biden görüşmesinin de desteğinde endeksin 

yeni haftaya güçlü alıcılı başlangıç yapabilir 

Geçtiğimiz Perşembe günü piyasalarda neler oldu? 

 

Geçtiğimiz Perşembe günü, endeks kısa işlem gününe %0,02’lık ılımlı düşüşle 

1.519 seviyesinden başlangıç yaptı. Gün içinde ılmlı alıcılı seyir izleyen endeks, 

kapanışa doğru 1.525 seviyesini test ettikten sonra %0,18 artışla 1.522 

seviyesinden kapandı. Bankacılık endeksi %1,77 yükselirken, sanayi endeksi %0,08 

düşüş kaydetti.  

 

Bugün ne bekliyoruz? 

 

Yurt içi piyasalara ilişkin olarak, endeksin yeni haftaya Erdoğan-Biden 

görüşmesinden gelen olumlu mesajların da desteğinde güçlü alıcılı başlangıç 

yapacağını tahmin ediyoruz.  

 

Bugün yurt içinde İSO Türkiye imalat PMI verisi takip edilecek. 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.  

 

Gelecek gündemde neler var?  

 

Çarşamba günü yurt içinde TÜFE verisi izlenecek. Foreks'in anketine göre,TÜFE'de 

aylık medyan tahmini %2,55, yıllık %20,15 artış olacağı yönünde gerçekleşti. Enerji, 

gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE C 

Endeksi'ne ilişkin tahmin 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 

01.11.2021 

TL likidite tarafında TCMB 56,6 milyar TL’lik haftalık repo 

dönüşünü 63 milyar TL olarak  yenilerken, APİ ile fonlama 

tutarı toplam 317 milyar TL’ye yükseldi. TLREF oranı ise 

%16,57 ile politika faizinin belirgin şekilde üzerinde kaldı. 

Yarım çalışma günü sebebiyle TCMB haftalık vadeli 

Dolar/TL ve Altın/TL swap işlemi yapmazken, aynı gün 

valörlü işlem yapılmayan BİST Swap Piyasası üzerinden 

de fonlama işlemi yapılmadı. Bu çerçevede haftalık bazda 

swap işlemleri 7 milyar TL karşılığı artışla 424 milyar TL 

seviyesine ulaşırken, APİ dahil toplam TCMB fonlama 

rakamı 20 milyar TL artışla 741 milyar TL seviyesinde 

oluştu. 

Bayram tatili öncesi yarım çalışma gününde piyasalar 

TCMB’nin Enflasyon Raporu toplantısına odaklanırken  

tahvil piyasasında ÖSBA işlemleri çıkarıldığında 250 

milyon TL ile oldukça sınırlı bir işlem hacmi vardı. 2 ve 5 

yıl vadeli gösterge tahvillerde işlem geçmeyen günde 10 

yıl vadeli gösterge tahvil bileşik faizi 1 bp gerileyerek 

%19,99 seviyesinden günü tamamladı.  

KYD tarafından oluşturulan endekslerin ve seçtiğimiz bazı 

yatırım araçlarının getirilerine bakıldığında Ekim ayında 

%2,11’lik düşüşle en çok kaybettiren yatırım aracı KYD 

Tahvil Uzun Endeksi olurken, gram altın, ABD doları ve 

BİST100 Endeksi ise en çok kazandıran yatırım aracı 

olarak öne çıktı.  

Dönem Haziran 21 Temmuz 21 Ağustos 21 Eylül 21 28.10.21

Dönem Sonu TLREF Endeksi 1340,90 1363,41 1384,83 1406,33 1427,44

Aylık Ortalama 19,08% 18,99% 18,98% 18,75% 17,55%

PPK Toplantı Tarihi 18.11.2021 Perşembe       Günlük TLREF Oranı 16,57%



Açılış Raporu 

01.11.2021 Yurt dışı Haberler 

 
Yurt İçi Haberler 

 

 

 

 
Haber-Gündem • Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan G20 Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Biden ile bir araya geldi. Pozitif bir 

atmosferde gerçekleşen görüşmede iki ülke ilişkilerini güçlendirmek ve geliştirmek için ortak mekanizma kurulması 

konusunda mutabık kalındığı bildirildi. Erdoğan - Biden görüşmesinde, ikili ticaret hacminin artırılması yönündeki ortak 

perspektif doğrultusunda atılacak adımlar ele alınırken, NATO ittifakı ve stratejik ortaklık zeminine vurgu yapıldı. 

Görüşmede ayrıca, iklim değişikliği konusunda karşılıklı atılan adımlardan duyulan memnuniyet de dile getirildi. 

 

• Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da, Biden'ın yapıcı ilişkilerin sürmesi, işbirliği alanlarının genişlemesi ve 

farklılıkların etkin bir şekilde yönetimi isteğinin altını çizdiği belirtildi. Açıklamada Biden'ın Türkiye'nin Afganistan'daki 

NATO misyonuna verdiği yaklaşık 20 yıllık katkıdan dolayı takdirlerini sunduğu ifade edildi. 

 

• Üç Aylık Enflasyon Raporu sunumunda TCMB, 2021 enflasyon tahminini %14,1’den %18,4’e, 2022 tahminini de 

%7,8’den %11,8’e yükseltti. 2023 sonu hedefini de %7 olarak belirtti. Enflasyon tahminlerine baz oluşturan varsayımlar 

arasında, petrol fiyatlarının bu yıl tahmini 69,6 dolar/varilden 70,8 dolar/varile, 2022 yılı tahmini de 69,4 dolar/varilden 

77,5 dolar/varile yükseltildi. Bunda, petrol fiyatlarındaki yükseliş ve küresel taleple ilgili artan iyimserlik etkili oldu. Gıda 

yıllık enflasyonu da bu yıl için %15,0’dan %23,4’e, 2022 yılı için de %10,1’den %13,9’a yükseltildi. Bunda da, kur gelişimi 

ve uluslararası gıda fiyatlarındaki yükseliş ana nedenler konumunda bulunuyor. 

 

 

 

 

• ABD'de açıklanan Eylül ayı kişisel harcamalar verisi %0,6 artarken, kişisel gelirler %1 düşüş ile beklentilerin üzerinde 

düşüş gösterdi. Fed'in dikkate aldığı PCE fiyat endeksi ise Eylül'de aylık bazda %0,3, yıllık bazda da % 4,4 ile 

beklentilere paralel yükseldi. Çekirdek PCE fiyat endeksi yıllık % 3,6 ile beklentilere yakın artış kaydetti. Aylık olarak 

bakıldığında da %0,2'lik artış yaşandı.  

 

• AMB faiz kararı toplantısında banka para politikasında değişikliğine gitmeyerek varlık alımlarının büyüklüğünü 1,85 

trilyon euro olarak korurken, PEPP çerçevesinde tahvil alımlarının Mart 2022'ye kadar devam edeceğini tekrarladı. 

Banka ayrıca PEPP çerçevesindeki varlık alımlarının sona erdirilmesi, daha normal politikalara dönülmesi gibi önemli 

kararları Aralık toplantısına bıraktı.  Faizlerin enflasyonun %2 seviyesinde kalıcı olduğu görülene kadar cari seviyede 

veya daha düşük tutulacağı taahhüdünü devam ettiren AMB, PEPP çerçevesinde tahvil alımlarının ikinci ve üçüncü 

çeyreğe göre ılımlı şekilde daha düşük hızla sürdürüleceğini vurguladı. Yapılan açıklamada, PEPP çerçevesinde alınmış 

varlıkların itfalarından gelen fonların en azından 2023 sonuna kadar yatırıma yönlendirilmeye devam edileceği 

tekrarlanırken, AMB’nin refinansman operasyonları ile piyasalara bol likidite sağlamayı sürdüreceği de belirtildi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yurt Dışı Haberler 



Açılış Raporu 

01.11.2021 Yurt dışı Haberler 

 
 

 

 

 
Haber-Gündem  

• AB ve ABD, 2018 yılından beri devam eden çelik ve alüminyum gümrük vergisi anlaşmazlığında uzlaşı sağladı. 

 

• Reuters'ın gördüğü taslak metinde G20 liderlerinin küresel ısınmayı 1,5 santigrat derecede sınırlama hedefine ulaşmak 

için acil adımlar atmayı kabul edeceği belirtildi. Zirvede küresel asgari kurumlar vergisi yönünde anlaşma sağlandığı da 

açıklandı. 

 

• Kolombiya Merkez Bankası ekonomide yaşanan toparlanmayı takiben artan enflasyona karşı faiz artırma kararı aldı. 

Banka politika faizini 50 baz puan artışla %2,50'ye yükseltti. 

 

• Fitch Ratings, AMB’nin beklenenden yüksek seyreden enflasyon karşısında kararlılığını korumaya devam ettiğini 

bildirdi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yurt Dışı Haberler 



Hisse Senedi 

Piyasaları 

Açılış Raporu 
Şirket Haberleri 

01.11.2021 

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.  

Akçansa (AKCNS, Sınırlı Negatif): Akçansa yılın üçüncü çeyreğinde, 

ortalama piyasa beklentisi olan 43 mn TL’nin %18, beklentimiz olan 40 mn 

TL’nin ise %11 altında yıllık bazda %45,3 azalışla 36 mn TL net kar açıkladı. 

Beklentimizin altında gelen net karda beklentimizden daha yüksek 

kaydedilen net finansman gideri etkili oldu. Akçansa, 3Ç21’de piyasa 

ortalama beklentisi olan 765 mn TL ve beklentimiz olan 775 mn TL ile 

uyumlu yıllık bazda %40 artışla 751 mn TL ciro açıkladı. FAVÖK tarafında, 

hem bizim hem piyasa ortalama beklentisi olan 105 mn TL ile uyumlu yıllık 

bazda %12,1 azalışla 104 mn TL seviyesinde gerçekleşti (3Ç20’de 118 mn 

TL FAVÖK). Enerji fiyatlarındaki artışın operasyonel marjları baskıladığını 

görüyoruz. FAVÖK marjı yıllık bazda 8,2 puan azalışla %13,8 seviyesinde 

gerçekleşirken, piyasa ortalama beklentisinin 0,1 puan üzerinde gerçekleşti. 

Ciro ve FAVÖK tarafında beklentiler ile uyumlu net kar tarafında 

beklentilerin altında gerçekleşen üçüncü çeyrek finansallarının hisse 

performansına etkisini ‘sınırlı negatif’ olarak değerlendiriyoruz.  

Skor kart için tıklayınız. 

Piyasa Çarpanları

Hisse Kodu AKCNS F/K 17,6

Cari Fiyat (TL) 15,62 FD/FAVÖK 8,1

52H En Yüksek (TL) 22,14 FD/Satışlar 1,3

52H En Düşük (TL) 11,69 PD/DD 2,2

Piyasa Değeri (mn TL) 2.990,4 Relatif Performans

Piyasa Değeri (mn USD) 316,2 S1H -0,7%

Halka Açıklık Oranı (%) 19% S1A 4,5%

Endeks Payı (BIST100) 0,1% S3A -4,2%

Temettü Verimi 3,0% S1Y -5,6%

3A Hacim (mn TL) 9,9 YB -6,1%

Hisse Verileri

Türk Hava Yolları (THYAO, Negatif): Ortaklığın operasyonel verimliliği, 

performansı ve finansal göstergelerinin 2020 yılına göre olumlu yönde 

gelişmesi göz önüne alınarak; Yönetim Kurulu tarafından yapılan ikinci bir 

değerlendirme sonucunda çalışanların salgın süresince gösterdikleri 

fedakârlık ile performansa katkılarından dolayı 01.10.2021 tarihinden geçerli 

olmak üzere, mevcut ücretler baz alınarak kokpit personelinin iş/uçuş 

tazminatlarına %25, diğer yurt içi iş gruplarının iş/kıdem tazminatlarına %20 

oranında artış yapılmasına karar verildiği bildirildi.Skor kart için tıklayınız. 

Piyasa Çarpanları

Hisse Kodu THYAO F/K ---

Cari Fiyat (TL) 14,97 FD/FAVÖK 10,6

52H En Yüksek (TL) 15,17 FD/Satışlar 2,5

52H En Düşük (TL) 8,85 PD/DD 0,4

Piyasa Değeri (mn TL) 20.658,6 Relatif Performans

Piyasa Değeri (mn USD) 2.184,4 S1H 2,6%

Halka Açıklık Oranı (%) 50% S1A -1,4%

Endeks Payı (BIST100) 2,7% S3A 7,3%

Temettü Verimi 0,0% S1Y 28,4%

3A Hacim (mn TL) 1.008,1 YB 12,9%

Hisse Verileri

https://www.halkyatirim.com.tr/hisse-senedi-skor-kart#grafik-tik
https://www.halkyatirim.com.tr/skorkart/AKCNS?HisseKod=AKCNS&Tarih=2021-11-01
https://www.halkyatirim.com.tr/skorkart/AKCNS?HisseKod=AKCNS&Tarih=2021-11-01
https://www.halkyatirim.com.tr/skorkart/THYAO?HisseKod=THYAO&Tarih=2021-11-01
https://www.halkyatirim.com.tr/skorkart/THYAO?HisseKod=THYAO&Tarih=2021-11-01


Hisse Senedi 

Piyasaları 

Açılış Raporu 
Şirket Haberleri 

01.11.2021 

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.  

Vestel Elektronik (VESTL, Sınırlı Pozitif): Vestel Elektronik 3Ç21’de piyasa 

ortalama beklentisinin %39,6 altında yıllık bazda %60,6 azalışla 146,8 mn TL 

net kar açıkladı. Ciro piyasa ortalama beklentisi ile uyumlu yıllık bazda %35,8 

artışla 7.544 mn TL seviyesinde gerçekleşirken, FAVÖK piyasa ortalama 

beklentisinin %16,3 üzerinde  yıllık bazda %34,2 azalış kaydederek, 699,2 mn 

TL seviyesinde gerçekleşti. FAVÖK marjı piyasa ortalama beklentisinin 1,2 

puan üzerinde %9,3 seviyesinde gerçekleşti. Beklentilerin altında gelen net 

kara karşın, operasyonel karlılık tarafında beklentilerin üzerinde gerçekleşen 

sonuçların hisse performansına yansımasını ‘sınırlı pozitif’ olarak 

değerlendiriyoruz. 

Skor kart için tıklayınız. 

Piyasa Çarpanları

Hisse Kodu VESTL F/K 4,6

Cari Fiyat (TL) 25,34 FD/FAVÖK 3,9

52H En Yüksek (TL) 33,48 FD/Satışlar 0,5

52H En Düşük (TL) 13,77 PD/DD 1,2

Piyasa Değeri (mn TL) 8.500,5 Relatif Performans

Piyasa Değeri (mn USD) 898,8 S1H -1,1%

Halka Açıklık Oranı (%) 36% S1A -15,0%

Endeks Payı (BIST100) 0,8% S3A -17,7%

Temettü Verimi 23,6% S1Y 38,8%

3A Hacim (mn TL) 65,1 YB 38,2%

Hisse Verileri

Gıda Perakendeciliği Sektörü: Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan Kurul kararına göre, yeni tip koronavirüs salgını sürecinde, perakende 

gıda ve temizlik ürünleri ticaretiyle iştigal eden zincir marketler ile bunların tedarikçileri konumunda bulunan üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüslerin 

fiyatlama davranışlarının incelenmesine yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı. BİM Birleşik Mağazalar AŞ, CarrefourSA, Migros, Savola Gıda, 

ŞOK Marketler ve Yeni Mağazacılık AŞ'ye (A 101) yaklaşık 2,7 mlr TL idari para cezası verilmesi kararlaştırıldı. Bim’e 958,1 mn TL, A101’e 646,6 mn TL, 

Migros’a 517,7 mn TL, Şok Marketler’e 384,4 mn TL, Carrefoursa’ya 142,5 mn TL ve Savola Gıda’ya 22,2 mn TL idari para cezası uygulanmasına karar 

verildi. Kararın kurum tarafından tebliğ edilmesinin ardından halka açık olan zincir marketlerden fahiş fiyat soruşturması kapsamında kesilen idari para 

cezalarını yargıya taşıyacaklarına yönelik açıklamalar geldi. 2020 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirlerinin 

takdiren %1,8'i oranında ceza kesildiğini görüyoruz. Belirsizliğin ortadan kalkmasının hisseler üzerindeki baskıyı kaldıracağını düşünüyoruz.  

https://www.halkyatirim.com.tr/hisse-senedi-skor-kart#grafik-tik
https://www.halkyatirim.com.tr/skorkart/VESTL?HisseKod=VESTL&Tarih=2021-11-01
https://www.halkyatirim.com.tr/skorkart/VESTL?HisseKod=VESTL&Tarih=2021-11-01


Hisse Senedi 

Piyasaları 

Açılış Raporu 

01.11.2021 

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 0.10x

Maksimuma Uzaklık -0.01x -0.22x

Performans 8.3% -7.5%

Mevcut durumda, son üç aylık ortalama 

çarpan seviyesine %5; son bir yıllık ortalama 

çarpan seviyesine %2.2 yakınız.

XBANK PD/DD Çarpanı (Cari)

0.49x
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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 6.83x 7.97x

Minimuma Uzaklık 0.26x 0.26x

Maksimuma Uzaklık -0.43x -3.32x

Performans -3.5% -8.7%

Mevcut durumda,  son üç aylık ortalama 

çarpan seviyesine %1; son bir yıllık ortalama 

çarpan seviyesine %17.6 yakınız.

BIST100 F/K Çarpanı (Cari)

6.78x

BIST 100 F/K (Cari) 

Son 3 Ay Son 1 Yıl

Kapanış

Minimum 8.82x 8.82x

Maksimum 9.98x 20.33x

Ortalama 9.27x 13.49x

Minimuma Uzaklık 0.14x 0.14x

Maksimuma Uzaklık -1.02x -11.36x

Performans -9.8% -35.8%

Mevcut durumda,  son üç aylık ortalama 

çarpan seviyesine %3; son bir yıllık ortalama 

çarpan seviyesine %50.5 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 -0.4 -5.0

Maksimum 22.3 59.7

Ortalama 10.9 20.6

Minimuma Uzaklık 0.4 5.0

Maksimuma Uzaklık -22.3 -59.7

Performans -1.4% 27.2%

Mevcut durumda, son üç aylık ve son bir yıllık 

maksimum seviyeye 59.7 puan yakınız.

XUSIN - MSCI GOÜ Sanayi Endeksi Farkı 

(Normalize Edilmiş)

0.0

01.11.2021 
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Fark Ortalama +2stdev +1stdev -1stdev -2stdev

Son 3 Ay Son 1 Yıl

Kapanış

Minimum -3.2 -8.5

Maksimum 16.6 37.2

Ortalama 6.6 11.9

Minimuma Uzaklık 6.4 11.7

Maksimuma Uzaklık -13.4 -34.0

Performans 0.1% 15.7%

Mevcut durumda,  son üç aylık ortalama 

seviyeye 3.4 puan; son bir yıllık ortalama 

seviyeye 8.8 puan yakınız.

BIST 100 - MSCI GOÜ Endeksi Farkı 

(Normalize Edilmiş)

3.19

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

Son 3 Ay Son 1 Yıl

Kapanış

Minimum -42.8 -42.8

Maksimum -15.7 38.0

Ortalama -26.6 -9.7

Minimuma Uzaklık 42.8 42.8

Maksimuma Uzaklık 15.7 -38.0

Performans 8.9% 37.5%

Mevcut durumda,  son üç aylık ortalama 

seviyeye 26.6 puan; son bir yıllık ortalama 

seviyeye 9.7 puan yakınız.

XBANK - MSCI GOÜ Bankacılık Endeksi Farkı 

(Normalize Edilmiş)

0.0



Haftalık Takvim 

Açılış Raporu 

01.11.2021 

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 


