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 Kapanış Değ% 

XU100 1575,67 +1,85 

XU030 1705,88 +2,14 

XUSIN 2755,01 +0,69 

XBANK 1450,72 +2,01 

XUTUM 1786,55 +1,78 

BIST Hacim-Tüm(mn TL) 38.560 -14,47 

 

VIOP-Yakın Vade Kapanış Önceki 

BIST-30 1.735 1.707 

Dolar/TL 9,83 9,80 

 

Spot Dün Önceki 

Dolar/TL 9,70 9,64 

Euro/TL 11,21 11,19 

Sepet Kur 10,46 10,42 

  
 

En Çok Artan (Tüm) Kapanış Değ% 

GLYHO 1,98 10,00 

CLEBI 188,60 9,97 

TETMT 190,80 9,97 

PRKAB 27,16 9,96 

ZRGYO 2,43 9,95 

 

En Çok Düşen (Tüm) Kapanış Değ% 

CANTE 11,70 -10,00 

DOBUR 63,75 -9,96 

BASGZ 28,04 -9,96 

KARYE 17,82 -9,95 

IHAAS 4,59 -9,29 

  

En Hacimliler (Tüm) Kapanış  mn TL 

THYAO 16,97        3.407 

GARAN 10,45 2.652 

ISCTR 6,18 943  

YKBNK 2,98 
                

918  

TSKB 1,53 853 

 

Veri Akışında Bugün Ne İzlenecek? 
 

 İngiltere, Konut Fiyat Endeksi - Ekm  

 Almanya, Sanayi Üretimi - Eyl 

 Euro Bölgesi, Perakende Satışlar - Eyl  

 ABD, Tarım Dışı İstihdam, İşsizlik Oranı, Saatlik Kazançlar- Ekm 

 Türkiye, Hazine Nakit Dengesi – Ekm, ENKAI, KCHOL, MGROS, ISCTR, 

3Ç21 Finansal Sonuçlar 

Küresel piyasalar bu sabah satıcılı… 

ABD vadeli endeksleri, güçlü gelen ekonomik veriler sonrası hafta 
boyunca yaşadığı yükselişin ardından bu sabah satıcılı seyrediyor. Asya 

piyasalarında ise kapanışa yakın satış baskısı hakim görünüyor. Hong 
Kong Hang Seng borsasında işlem gören Çinli gayrimenkul şirketi Kaisa 
Group ve üç iştiraki bugün piyasa açılışı öncesinde hisselerin askıya aldı. 
Şirket dün yaptığı açıklamada likiditeye krizi sebebiyle bir ödemeyi 
gerçekleştiremediğini bildirmişti. Şirketin işlem gördüğü endeks %1’den 
fazla değer kaybederken Çin ve Japonya borsalarında değer kaybediyor. 
Dün OPEC+, günlük petrol arzını piyasa tarafından talep edilmesine 
rağmen arttırmaması sebebiyle 84 dolara kadar yükselen Brent petrol 
bu sabah 80 doların biraz üzerinde bulunuyor. Fed kararı sonrası 
yeniden güçlenen Dolar endeksi 94,300 üzerinde seyrederken, ABD 10 
yıllık tahvil getirileri, 1,53’te bulunuyor. 10 yıllık tahvil getirileri Fed 
toplantısının ardından 1,60’a kadar yükselmişti.  Bugün piyasaların odak 

noktasında ABD tarım dışı istihdam verisi bulunuyor. Fed, faiz artışı için 
ABD’deki istihdamda verisindeki iyileşmenin olması gerektiğini 
açıklamıştı. Veride beklenti 450bin de bulunuyor. BIST100 endeksinde 
açılışın yatay yönde olmasını bekliyoruz. 
 

Piyasalarda dün ne oldu? ABD Merkez Bankası’nın (Fed) kararları ve 
Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları sonrası rekor seviyelere 
yükselen ABD endeksleri, Dün ABD tarafında haftalık işsizlik başvuruları 
269 bine gerileyerek istihdam tarafındaki toparlanmanın devam ettiğini 
gösterdi. ABD dış ticaret açığı 80,9 milyar dolar açık ile rekor kırdı. 
OPEC+ Kasım ayı toplantısında petrol arz artışını günlük 400 bin varil ile 
sabit tuttu. İngiltere’de dün gerçekleşen Kasım ayı Merkez Bankası 

(BoE) toplantısında faizler 2y’ye karşı 7 oy ile sabit bırakıldı. Beklenti de 
faizlerin sabit bırakılması yönündeydi. Karar metninde enflasyon 
hedefine ulaşabilmek için gelecek aylarda faiz artışı yapılabileceği 
belirtildi. 

Veri Gündemi: Bugün ABD tarafında Tarım Dışı İstihdam verisi öne 
çıkıyor. Geçtiğimiz ay açıklanan Eylül verisi 194 bin ile beklentilerin çok 
altında kalmıştı. Çarşamba günü açıklanan Özel sektör istihdam 
verisindeki güçlü toparlanma sonrası TDI beklentisi 400 binden 450 bine 
revize edildi. Gün içinde açıklanacak Ortalama saatlik kazançların 
Ekimde, önceki aya göre 0,40% artması bekleniyor. ABD işsizlik oranının 
da bu ay 4,7%’ye gerilemesi bekleniyor. Euro bölgesinde açıklanacak 
perakende satışlar verisinde aylık değişimin önceki aya paralel 0,30% 

olması bekleniyor. Geçtiğimiz ay %4 daralan Almanya sanayi üretiminin 
Ekim’de %1 artması bekleniyor. Yurtiçinde ise Hazine nakit dengesi 
takip edilecek. Hazine dengesi Eylülde -32,680 milyar TL olmuştu.   
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Ekonomi Haberleri  

 ABD istihdam piyasasında iyileşme sürüyor. ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta 

269 bin ile son 19 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Reuters anketine katılan ekonomistler 
işsizlik maaşı başvurularının 275,000 seviyesinde olacağını tahmin ediyorlardı. ABD istihdam 
piyasası trendlerine yönelik daha iyi bir gösterge olduğu düşünülen ABD işsizlik maaş 
başvurularının dört haftalık ortalaması 284,750 seviyesine geriledi. ABD'de işsizlik maaşından 
yararlanan toplam kişi sayısı da 2.105 milyon seviyesine geriledi. 

 ABD'de dış ticaret açığı rekor kırdı. İhraç ve ithal edilen mal ve hizmetler arasındaki fark 
yüzde 11,2 artarak 80,9 milyar dolara çıktı. Ağustos’ta dış ticaret açığı 72,8 milyar dolar 
olmuştu. Ekonomistlerin medyan beklentisi dış ticaret açığının 80,2 milyar dolar olacağı 
yönündeydi. İthal edlien mal ve hizmetler yüzde 0,6 artışla 288,5 milyar dolara ulaşırken ihraç 

edilen mal ve hizmetler yüzde 3 düşüşle 207,6 milyar dolar oldu. 

 OPEC+ beklentiler doğrultusunda arz artışını yükseltmedi. BD ve büyük ithalatçıların ek 

arz çağrılarına rağmen Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya’nın da dahil olduğu 
müttefiklerinin (OPEC+) aylık arz artışını günde 400 bin varilde sabit tuttu. Karar sonrası WTI 
ve Brent Petrol fiyatları yükseldi.  

 
 BoE, faiz oranlarını ve varlık alım programını değişmedi. İngiltere Merkez Bankası (BoE), 

yatırımcıların ‘faiz artırımına giden ilk büyük merkez bankası olacağı’ beklentilerini boşa çıkardı. 
BoE dün gerçekleştirdiği Para Politikası Komitesi toplantısında faiz oranını yüzde 0,10'da ve 

tahvil alım hedefini 875 milyar GBP'de tuttu. Para Politikası Komitesi faiz oranının 
değiştirilmemesi kararını 2'ye karşı 7 oyla aldı. BoE, PPK toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, 
ekonominin beklendiği gibi performans göstermesi halinde "önümüzdeki aylarda" para 
politikasında bir sıkılaştırmaya ihtiyaç olabileceğine vurgu yaptı. 

 JPMorgan, TCMB'den Kasım'da 100 baz puan faiz indirimi bekliyor. TÜİK'in dün 
açıkladığı Ekim ayı enflasyon rakamlarının değerlendiren JPMorgan, enflasyonist baskıların 
güçlü olmaya devam ettiğini bildirdi.  2021 yıl sonu için enflasyon tahminini yüzde 19,9'dan 
yüzde 19,6'ya revize eden JP Morgan, 2021 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 16,4 olarak 
korudu. JP Morgan, Ekim ayı enflasyon verisinin kendilerini Kasım ayında TCMB'den 100 baz 
puan faiz indirimi beklentilerinden daha emin hale getirdiğini vurguladı. 

 Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 1,59 milyar dolar azaldı. Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 234 milyar 464 
milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 29 Ekim ile sona eren haftada 232 milyar 
874, milyon dolara geldi.  

 Merkez Bankası'nın net uluslararası rezervleri geçtiğimiz haftaya göre 224 milyon 
dolar artış gösterdi. Merkez Bankası verilerine göre, geçtiğimiz hafta 32 milyar 420 milyon 
dolar olan net uluslararası rezervler 28 Ekim ile sona eren haftada 32 milyar 644 milyon dolara 

geldi. Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri ise geçen haftaya göre 1 milyar 342 milyon 
dolar düşüş gösterdi. Geçtiğimiz hafta 85 milyar 447 milyon dolar olan rezervler, 28 Ekim ile 
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sona eren haftada 84 milyar 105 milyon dolara geldi.  Altın rezervleri 39 milyar 695 milyon 
dolardan 39 milyar 679 milyon dolar seviyesine düştü. 

3Ç21 Finansal Sonuçları 

 Aksa Enerji (AKSEN, Nötr):  Şirket 3Ç21 döneminde 325,34mn TL ana ortaklık net karı 

açıklamıştır. Net kar yıllık bazda %144, çeyreksel bazda %16,05 oranında artış kaydetmiştir. 

2020 yılı 3.çeyrek döneminde de 133,16mn TL net karı bulunuyordu. Şirketin maliyetlerindeki 

artışın, satış gelirlerinin üzerinde olması ve finansman giderlerindeki 16,98mn TL’lik artış net 

karı negatif etkilemiştir. 3Ç20 dönemine göre karlılık marjları zayıf performans göstermiştir. 

Şirketin 2021 yılı dokuz aylık net dönem karı, bir önceki yılın aynı dönemine göre %128,79 

oranında artış ile 813,27mn TL'ye yükselmiştir. 

 

 Aksa Akrilik Kimya (AKSA, Sınırlı Pozitif): Şirket'in 2021 üçüncü çeyrek net dönem karı 

bir önceki yılın aynı dönemine göre %154,7 oranında artarak 343,84mn TL olarak 

açıklanmıştır. 3Ç21’de bir önceki yılın aynı dönemine göre satış gelirleri %102,38 oranında 

artarak 2.233mn TL olmuştur. Brüt satış karı 3Ç20’ye göre %55,32 oranında artarak ile 

438,89mn TL’ye yükselmiştir. Şirketin faaliyet giderleri 3Ç21’de yıllık bazda %81,72 oranında 

artmıştır. Esas faaliyet karı yıllık bazda %30,95 oranında artarak güçlü performans 

göstermiştir. EFK marjı bir önceki yıla göre 9,4 puan azalmıştır. FAVÖK marjı 7,1 puan azalarak 

%17,2 seviyesine gerilemiştir. Şirketin 3Ç21 döneminde net kar marjı ise 3,2 puan artış ile 

%15,4 seviyesine yükselmiştir. 2021 yılı dokuz aylık net dönem karı, bir önceki yılın aynı 

dönemine göre %321,15 artarak 768mn TL olarak açıklanmıştır.  

 

 Anadolu Efes Biracılık (AEFES, Sınırlı Pozitif): Şirket'in 2021 üçüncü çeyrek net dönem 

karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %23,93 oranında artarak 556,44mn TL olarak 

açıklanmıştır. Net karda piyasa beklentisi medyan tahmini 476mn TL de bulunuyordu. Net 

satışlar ve FAVÖK piyasa beklentisinin hafif üzerinde gerçekleşmiştir. 3Ç21’de bir önceki yılın 

aynı dönemine göre satış gelirlerindeki %34,86’lık artışa karşın, satış maliyetlerinin 

%60,08 oranında artması kar marjlarına negatif etki yaratmıştır. Brüt satış karı 3Ç20’ye göre 

%28,45 oranında yükseliş ile 4.368,13mn TL’ye yükselmiştir. Şirketin faaliyet giderleri 3Ç21’de 

yıllık bazda %42,91 oranında artmıştır. Esas faaliyet karı yıllık bazda %12,12 oranında 

artmıştır. 3Ç21’de EFK marjı bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,6 puan azalmıştır. Aynı 

dönemlerde FAVÖK marjı 1,8 puan azalış ile %19,71 seviyesine yükselmiştir. Şirketin 3Ç21 

döneminde net kar marjı da 0,4 puan azalarak %4,72 seviyesine gerilemiştir. 2021 yılı dokuz 

aylık net dönem karı 1.266,74mn TL olmuştur. Şirket bir önceki yılın aynı döneminde 

103,05mn TL zarar açıklamıştır.      

 

 Aygaz A.Ş. (AYGAZ, Pozitif): Şirket'in 2021 üçüncü çeyrek net dönem karı bir önceki yılın 

aynı dönemine göre %307,50 oranında artarak 336,37mn TL olarak açıklanmıştır. 3Ç21’de bir 

önceki yılın aynı dönemine göre satış gelirlerindeki %56,59’luk artışa karşın, satış 

maliyetlerinin %31,48 oranında artması kar marjlarına pozitif etki yaratmıştır. Brüt satış karı 

3Ç20’ye göre %31,61 oranında yükseliş ile 432,50mn TL’ye yükselmiştir. Şirketin faaliyet 

giderleri 3Ç21’de yıllık bazda %32,93 oranında artmıştır. Esas faaliyet karı yıllık bazda %62,57 

oranında artmıştır. 3Ç21’de EFK marjı bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,8 puan artmıştır. 

Şirketin 3Ç21 döneminde net kar marjı 4,3 puan artarak %7,05 seviyesine yükselmiştir. 2021 
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yılı dokuz aylık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %188,20 oranında artarak 

520,71mn TL olmuştur.  

 

 Fonet Bilgi Tekonolojileri (FONET, Sınırlı Pozitif): Şirket'in 2021 üçüncü çeyrek net 

dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %67,77 oranında artarak 10.78mn TL olarak 

açıklanmıştır. Brüt satış karı 3Ç20’ye göre %77,45 oranında artış ile 13,02mn TL’ye 

yükselmiştir. Şirketin faaliyet giderleri 3Ç21’de yıllık bazda %29,37 oranında artmıştır. FAVÖK 

yıllık bazda %75,28 oranında artarak güçlü performans göstermiştir. 3Ç21’de FAVÖK marjı bir 

önceki yılın aynı dönemine göre 5,3 puan artmıştır. Şirketin 3Ç21 döneminde net kar marjı da 

3 puan artış ile %46,88 seviyesine yükselmiştir. 2021 yılı dokuz aylık net dönem karı, bir 

önceki yılın aynı dönemine göre %43,13 oranında artışla 25,22mn TL'ye yükselmiştir. 

  

 Hacı Ömer Sabancı Holding (SAHOL, Pozitif): Şirket'in 2021 üçüncü çeyrek net dönem 

karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %110,51 oranında artarak 3.392,39mn TL olarak 

açıklanmıştır. Net karda piyasa beklentisi medyan tahmini 2.088mn TL de bulunuyordu. 

3Ç21’de bir önceki yılın aynı dönemine göre satış gelirleri %29,29 oranında artarak 7.855mn 

TL olmuştur. Brüt satış karı 3Ç20’ye göre %51,61 oranında yükseliş ile 8.703mn TL’ye 

yükselmiştir. Şirketin faaliyet giderleri 3Ç21’de yıllık bazda %39,52 oranında artmıştır. Esas 

faaliyet karı yıllık bazda %61,66 oranında artarak güçlü performans göstermiştir. 3Ç21’de EFK 

marjı bir önceki yılın aynı dönemine göre 12,5 puan artmıştır. Aynı dönemlerde FAVÖK marjı 

14,1 puan artış ile %70,1 seviyesine yükselmiştir. Şirketin 3Ç21 döneminde net kar marjı da 

16,7 puan artış ile %43,19 seviyesine yükselmiştir. 2021 yılı dokuz aylık net dönem karı, bir 

önceki yılın aynı dönemine göre %78,52 oranında artışla 6.856,71mn TL'ye yükselmiştir.     

  

 Şok Marketler (SOKM, Sınırlı Pozitif): Şirket'in 2021 üçüncü çeyrek net dönem karı bir 

önceki yılın aynı dönemine göre %122,30 oranında artarak 118,57mn TL olarak açıklanmıştır. 

Net karda piyasa beklentisi medyan tahmini 109,6mn TL de bulunuyordu. Net satışlar ve 

FAVÖK piyasa beklentisinin hafif üzerinde gerçekleşti. 3Ç21’de bir önceki yılın aynı dönemine 

göre satış gelirleri %31,51 oranında artarak 7.211,8mn TL olmuştur. Brüt satış karı 3Ç20’ye 

göre %31,61 oranında artış ile 1.678,65mn TL’ye yükselmiştir. Şirketin faaliyet giderleri 

3Ç21’de yıllık bazda %32,93 oranında artmıştır. Esas faaliyet karı yıllık bazda %62,57 oranında 

artarak güçlü performans göstermiştir. 3Ç21’de EFK marjı bir önceki yılın aynı dönemine göre 

0,8 puan artmıştır. Aynı dönemlerde FAVÖK marjı 0,4 puan azalış ile %8,95 seviyesine 

gerilemiştir. Şirketin 3Ç21 döneminde net kar marjı ise 0,7 puan artış ile %1,64 seviyesine 

yükselmiştir. 2021 yılı dokuz aylık net dönem karı, bir önceki yılın aynı dönemine göre %188,2 

oranında artışla 314,40mn TL'ye yükselmiştir.      

 

 Turkcell İletişim (TCELL, Pozitif): Şirket'in 2021 üçüncü çeyrek net dönem karı bir önceki 

yılın aynı dönemine göre %18,05 oranında artarak 1.429,11mn TL olarak açıklanmıştır. Net 

karda piyasa beklentisi medyan tahmini 1.286mn TL de bulunuyordu. Net satışlar piyasa 

beklentisinin hafif gerisinde kalırken, FAVÖK piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti. 3Ç21’de 

bir önceki yılın aynı dönemine göre satış gelirleri %22 oranında artarak 9.090,54mn TL 

olmuştur. Brüt satış karı 3Ç20’ye göre %21,61 oranında artış ile 2.925,57mn TL’ye 

yükselmiştir. Şirketin faaliyet giderleri 3Ç21’de yıllık bazda %35,30 oranında artmıştır. Esas 
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faaliyet karı yıllık bazda %19,82 oranında azalarak zayıf performans göstermiştir. 3Ç21’de EFK 

marjı bir önceki yılın aynı dönemine göre 14,4 puan azalmıştır. Aynı dönemlerde FAVÖK marjı 

1,2 puan azalış ile %45,03 seviyesine gerilemiştir. Şirketin 3Ç21 döneminde net kar marjı ise 

0,5 puan azalarak %15,72 seviyesine yükselmiştir. 2021 yılı dokuz aylık net dönem karı, bir 

önceki yılın aynı dönemine göre %24,24 oranında artışla 3.646,53mn TL'ye yükselmiştir.  

 

 Türkiye Petrol Rafinerileri (TUPRS, Nötr): Şirket'in 2021 üçüncü çeyrek net dönem karı 

987,97mn TL olarak açıklanmıştır. Şirket bir önceki yılın aynı döneminde 420,13mn TL zarar 

açıklamıştır. Net karda piyasa beklentisi medyan tahmini 1.151,5mn TL de bulunuyordu. Net 

satışlar piyasa beklentisinin %7,10 üzerinde gerçekleşirken, FAVÖK piyasa beklentisinin %7,45 

üzerinde gerçekleşti. 3Ç21’de bir önceki yılın aynı dönemine göre satış gelirleri %140,64 

oranında artarak 40.992,83mn TL olmuştur. Brüt satış karı 3Ç20’ye göre %156,89 oranında 

artış ile 3.057,93mn TL’ye yükselmiştir. Şirketin faaliyet giderleri 3Ç21’de yıllık bazda %56,57 

oranında artmıştır. Esas faaliyet karı yıllık bazda %993,74 oranında artarak güçlü performans 

göstermiştir. 3Ç21’de EFK marjı bir önceki yılın aynı dönemine göre 4,1 puan artmıştır. Aynı 

dönemlerde FAVÖK marjı 0,8 puan artış ile %6,03 seviyesine yükselmiştir. Şirketin 3Ç21 

döneminde net kar marjı ise %2,41 olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılı dokuz aylık net dönem 

karı 1.927,34mn TL olmuştur.  Şirket bir önceki yılın aynı döneminde 2.869,98mn TL zarar 

açıklamıştır. 2021 yılının marj ve talepteki toparlanmaya bağlı ilk dokuz aylık dönemde 

kapasite kullanım oranı %84,1 gerçekleştirilmiştir. Ham petrol ve yarı mamul toplamında 18,9 

milyon ton şarja verilmiş, 18,0 milyon ton satılabilir ürün üretilmiş, beyaz ürün verimi ise 

%82,0 seviyesinde gerçekleşmiştir. İlk dokuz aylık dönemde bitüm ve fuel oil hariç tüm 

ürünlerde talepteki toparlanmaya bağlı %6,7 artışla 15,7 milyon tonu yurtiçi olmak üzere, 

ihracat ve transit satışlar dahil toplamda %9,3 artışla 19,9 milyon ton satış gerçekleştirilmiştir. 

 

 Torunlar GYO (TRGYO, Pozitif):  Şirket 3Ç21 döneminde 152,6mn TL ana ortaklık net 

dönem karı açıklamıştır. 2020 yılı 3.çeyrek döneminde de 174,77mn TL zararı bulunuyordu. 

Şirketin yıllık bazda finansman giderlerindeki 214,88mn TL’lik iyileşme ve maliyetlerdeki %22 

oranındaki azalış net kara destek vermiştir. Şirketin 3Ç20’ye göre EFK karı %56,86, FAVÖK 

karı %60,23 oranında artış kaydetmiştir. Şirketin karlılık marjları yıllık ve çeyreksel bazda 

iyileşme göstermiştir. 2021 yılı dokuz aylık net dönem karı 68,77mn TL olarak gerçekleşmiştir. 

Şirketin 2020/09 döneminde 442mn TL zararı bulunuyordu. 

 

 Vakıflar Bankası (VAKBN, Nötr) : Vakıflar Bankası’nın 2021 yılı üçüncü çeyreğinde net 

dönem karı bir önceki çeyrek dönem olan 2Ç21’e göre %16 oranında artarak 767,4mn TL 

olarak gerçekleşmiştir. Banka’nın net karı piyasa beklentisi olan 714mn TL’nin %7 üzerinde 

gerçekleşmiştir. Net karı bir önceki yılın aynı dönemine göre de %30 oranında azalmıştır. 

Banka’nın 2021/09 ilk dokuz aylık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %50 

oranında azalarak 2.178mn TL olarak gerçekleşmiştir.  

 
Şirket Haberleri  

 Girişim Elektrik (GESAN): Şirketin %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji ve Otomasyon Tek. 

San. Tic. A.Ş. ile Türk bir müteahhitlik firması arasında Semerkant Kültür Merkezi Orta Gerilim 

Elektrik Aksamları'nın tedariki için sözleşme imzalanmıştır.  
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 Elite Naturel, halka arzına SPK tarafından onay verildi. Şirketin 12.000.000 adet payının pay 

başına hisse fiyatı16,30 TL olarak açıklandı.  

  

 İşbir Sentetik, halka arzına SPK tarafından onay verildi. Şirketin 31.020.000 adet payının pay 

başına hisse fiyatı 11,85 TL olarak açıklandı. 

 

 Kontrolmatik (KONTR): İştirakimiz "Plan S Uydu ve Uzay Teknolojileri A.Ş." geliştirdiği 

IoT(internet of things) test uyduları için, 2022 yılında 3 adet uydunun yörüngeye gönderilmesine 

yönelik anlaşma imzalamıştır. Fırlatmalar SpaceX Falcon 9 roketleri ile 2022 yılı 3. Çeyrekte 1 

adet ve 2022 yılı 4. Çeyrekte 2 adet olmak üzere yapılacaktır. 

 

 Ekonomik Takvim 

5 Kasım Cuma         

Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki 

Japonya 02:30 Hane Halkı Harcamaları - Aylık Eyl 2,80% -3,9% 

Japonya 02:30 Hane Halkı Harcamaları - Yıllık Eyl -3,9% -3,0% 

İngiltere 10:00 Halifax Konut Fiyat Endeksi  - Aylık Ekm   1,70% 

Almanya 10:00 Sanayi Üretimi - Aylık Eyl 1% -4,0% 

Euro Bölgesi 13:00 Perakende Satışlar - Aylık Eyl 0,30% 0,30% 

Euro Bölgesi 13:00 Perakende Satışlar - Yıllık Eyl 1,50% 3,10% 

ABD 15:30 Ortalama Saatlik Kazançlar - Aylık Ekm 0,40% 0,60% 

ABD 15:30 Tarım Dışı İstihdam Ekm 450 bin 194 bin 

ABD 15:30 İşsizlik Oranı Ekm 4,70% 4,80% 

Türkiye 17:30 Hazine Nakit Dengesi - TL Ekm   -32,860 mlr 

Türkiye   ENKAI Finansal Sonuçları 3Ç21 1.442mn TL 825,5mn TL 

Türkiye   KCHOL Finansal Sonuçları 3Ç21 3.343mn TL 2.305mn TL 

Türkiye   MGROS Finansal Sonuçları 3Ç21 67,2mn TL 9mn TL 

Türkiye   ISCTR Finansal Sonuçları 3Ç21 2.354mn TL 2.148mn TL 

8 Kasım Pazartesi         

Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki 

Japonya 02:50 BoJ Görüş Özeti Ksm     

Euro Bölgesi 12:30 Sentix Yatırımcı Güveni Ksm 18,6 16,9 

ABD 18:00 CB İstihdam Trend Endeksi  Ekm   110,3 

9 Kasım Salı         

Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki 

Japonya 02:50 Cari Hesap - JPY Eyl 1,541 Trl 1,666 Trl 

Almanya 10:00 Ticaret Dengesi - EUR Eyl 15,8 mlr 13 mlr 

Almanya 13:00 Zew Ekonomik Hissiyatı  Ksm 24 22,3 
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ABD 16:30 ÜFE - Aylık Ekm 0,50% 0,20% 

ABD 16:30 ÜFE - Yıllık Ekm 8,70% 8,60% 

10 Kasım Çarşamba         

Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki 

Çin 04:30 TÜFE - Aylık Ekm 0,60% 0,10% 

Çin 04:30 TÜFE - Yıllık Ekm 1,40% 0,70% 

Çin 04:30 ÜFE - Yıllık Ekm 12,00% 10,70% 

Almanya 10:00 TÜFE - Aylık Ekm 0,50% 0,00% 

Almanya 10:00 TÜFE - Yıllık Ekm 4,50% 4,10% 

Türkiye 10:00 İşsizlik Oranı - Aylık Ekm   12,10% 

Türkiye 10:00 İnşaat Maliyet Endeksi Eyl     

Türkiye 10:00 Dış Ticaret Endeksleri       

ABD 16:30 TÜFE - Aylık Ekm 0,50% 0,40% 

ABD 16:30 TÜFE - Yıllık Ekm 5,30% 5,40% 

ABD 16:30 Çekirdek TÜFE - Aylık Ekm 0,30% 0,20% 

ABD 16:30 Çekirdek TÜFE -Yıllık Ekm 4,00% 4,00% 

ABD 16:30 Haftalık İlk İşsizlik Başvuruları - Haftalık Ekm     

ABD 16:30 İşsizlik Başvuruları - 4 Haftalık Ort. Ekm     

ABD 18:30 Ham Petrol Stokları Ekm   4,267 mn 

ABD 22:00 Federal Bütçe Dengesi - USD Ekm   -62,0 mlr 

11 Kasım Perşembe         

Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki 

Çin 05:00 Sanayi Üretimi - Aylık Ekm   -5,4% 

Çin 05:00 Sanayi Üretimi - Yıllık Ekm 6,30% 7,30% 

İngiltere 10:00 GSYH - Çeyreklik Ekm 4,80% 5,50% 

İngiltere 10:00 GSYH - Yıllık Ekm 22,10% 23,60% 

İngiltere 10:00 Sanayi Üretimi - Aylık Eyl 0,20% 0,80% 

İngiltere 10:00 Sanayi Üretimi - Yıllık Eyl 3,10% 3,70% 

İngiltere 10:00 İmalat Üretimi - Aylık Eyl   0,50% 

İngiltere 10:00 Ticaret Dengesi - GBP Eyl -12,0 mlr -14,93 mlr 

Türkiye 10:00 Cari Hesap - USD Eyl -0,10 mlr 0,53 mlr 

Euro Bölgesi 12:00 AMB - Aylık Rapor Ksm     

Euro Bölgesi 13:00 AMB Beklentisi       

Türkiye 14:30 Para ve Banka İstatistikleri - Haftalık Ksm     

Türkiye 14:30 Menkul Kıymet İstatistikleri - Haftalık Ksm     

Kaynak: İnvesting, Matriks, TÜİK, Foreks, 
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Raporu Hazırlayanlar: 

 

Sevgül Düzgün 

Anadolu Yatırım Araştırma Departmanı | Müdür 

Sduzgun@anadoluyatirim.com.tr | www.anadolubank.com.tr (216) 649 77 35  

 

Sadullah Çalışır 

Anadolu Yatırım Araştırma Departmanı | Yönetmen Yardımcısı  

Scalisir@anadoluyatirim.com.tr | www.anadolubank.com.tr  (216) 649 77 36 

 

Uyarı: 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 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. 

Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup 

yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir 

yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. 

Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir 

bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan 

kurum çalışanları ile Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin herhangi bir 

sorumluluğu bulunmamaktadır. 
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