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 Kapanış Değ% 

XU100 1608,54 +1,58 

XU030 1747,52 +1,77 

XUSIN 2803,16 +1,74 

XBANK 1478,72 +1,03 

XUTUM 1819,87 +1,48 

BIST Hacim-Tüm(mn TL) 32.115 +3,26 

 

VIOP-Yakın Vade Kapanış Önceki 

BIST-30 1.751 1.735 

Dolar/TL 9,79 9,83 

 

Spot Dün Önceki 

Dolar/TL 9,70 9,70 

Euro/TL 11,22 11,21 

Sepet Kur 10,45 10,46 

  
 

En Çok Artan (Tüm) Kapanış Değ% 

SNPAM 16,28 10,00 

TSPOR 5,62 9,98 

KTSKR 31,54 9,97 

DOBUR 76,90 9,94 

DENGE 1,55 9,93 

 

En Çok Düşen (Tüm) Kapanış Değ% 

BASGZ 22,72 -9,98 

KARYE 14,44 -9,98 

BJKAS 5,85 -6,10 

UFUK 19,22 -6,06 

NUGYO 11,04 -6,04 

  

En Hacimliler (Tüm) Kapanış  mn TL 

GARAN 10,78        3.155 

THYAO 18,05 3.101 

PETKM 6,82 2.524  

ASELS 16,92 
                

986  

KRDMD 7,35 972 

 

Veri Akışında Bugün Ne İzlenecek? 
 

 Almanya, Ticaret Dengesi – Eyl, Zew Ekonomik Hissiyatı - Ksm 

 Euro Bölgesi, AMB Başkanı Lagarde’nin Konuşması, Zew 

Ekonomik Hissiyatı – Ksm 

 ABD, Fed Başkanı Powell’ın Konuşması, ÜFE - Ekm 

 İngiltere, BoE Başkanı Bailey’in Konuşması 

 Türkiye,  PGSUS, DOAS, BIZIM 3Ç21 Finansal Sonuçlar 

Küresel piyasalar bu sabah satıcılı… 

Bu sabah ABD vadeliler Asya piyasaları satıcılı seyrediyor. ABD’de 
Temsilciler Meclisi'nde 1 trilyon dolarlık altyapı paketinin onaylanması 
dün ABD borsalarını olumlu etkiledi. ABD Başkanı Joe Biden, dünkü 
konuşmasının ardından Fed Başkanlık yarışında Powell’ın en büyük 
rakibi olan Fed YK Üyesi Lael Brainard ile görüşme gerçekleştirdi.  Euro 
bölgesinde AMB Başkanı Lagarde, dünkü konuşmasında cari yüksek 
enflasyonun geçici olduğunu vurgulamaya devam etti. Bugün Euro 
bölgesinde ve Almanya’da Zew Ekonomik hissiyatı öne çıkıyor. Bugün 
Fed Başkanı Powell ve İngiltere Merkez Bankası(BoE) Başkanı Bailey’in 
yapacağı konuşmalar takip edilecek. Yarın ABD tarafında açıklanacak 

TÜFE verileri piyasalardaki fiyatlamalar açısından önemli olacak. Bu 
sabah ABD 10 yıllık tahvil getirileri 1,48’e doğru sınırlı yükselirken Dolar 
Endeksi 94 puanın altına gerilemiş bulunuyor.  Brent petrol 83 dolar 
üzerinde kalmaya devam ediyor. 11 Kasım Perşembe günü MSCI endeks 
değişiklileri gerçekleşecek. Endeksteki değişimler yurtiçi piyasalar 
tarafından önem arz ediyor. BIST100 endeksinin güne yatay yönde 
başlamasını beklemekteyiz 
 
Piyasalarda dün ne oldu?  
ABD piyasaları güçlü ekonomik ve istihdam verileri eşliğinde yükselmeye 
devam etti. Dünkü kapanışta Dow Jones 0,29% yükselerek tüm 
zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.  S&P 0,15%, Nasdaq 0,23% 

yükselişle günü tamamladı. Fed Başkanı Powell, dün yaptığı 
konuşmasında Covid salgınının ekonomideki eşitsizleri genişlettiğini 
söyledi. Fed Başkan Yardımcısı Richard Clarida ve St. Louis Fed Başkanı 
James Bullard, Fed’in faiz artışı için gereken koşulların gelecek yılın 
sonunda karşılanabileceğini bildirdi. Clarida faiz artışı için istihdam 
piyasası ve enflasyona işaret ederek “buradaki şartların 2022 yılının 
sonunda karşılanabileceğini düşünüyorum” diye konuştu. Euro 
bölgesinde Sentix Yatırımcı endeksi Kasım ayında 18,6 ile beklentilerin 
üzerinde pozitif gerçekleşti. Yurtiçinde TCMB yabancı para 
mevduat/katılım fonu yükümlülükleri için zorunlu karşılık oranlarını tüm 
vadelerde 200 baz puan artırdı. TCMB Eylül ayında da zorunlu karşılık 

oranlarını artırmıştı.  

Veri Gündemi: Bugün ABD tarafında Üretici Fiyat Endeksi oranları 
açıklanırken, verinin ardından Fed Başkanı Powell’ın konferansta 
yapacağı konuşma takip edilecek. ÜFE’nin bir önceki aya göre 0,60%, 
yıllık bazda ise 8,70%’e yükselmesi bekleniyor. Euro bölgesinde AMB 
Başkanı Lagarde’nin konuşması takip edilecek. Euro bölgesi ve 
Almanya’nın Zew Ekonomik Hissiyatı verileri açıklanacak. Almanya’da 
açıklanacak Ticaret Dengesinin Eylülde 13,5 milyar Euro fazla olması 
bekleniyor. Akşam saatlerinde İngiltere Merkez Başkanı (BoE) Başkanı 
Bailey’in konuşması piyasalar tarafından izlenecek.  
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Ekonomi Haberleri  

 Fed Yönetim Kurulu Üyesi Quarles’dan istifa açıklaması. ABD Merkez Bankası (Fed) 

tarafından yapılan açıklamada, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Randal Quarles’in Aralık ayının son 
haftasında merkez bankasından ayrılacağı duyuruldu. Fed Başkanı Jerome Powell'ın görev 
süresinin Şubat ayında, Fed Başkan Yardımcısı Richard Clarida'nın ise görev süresinin Ocak 
ayında sona ereceği düşünüldüğünde, Quarles’dan boşalan koltukla beraber, ABD Başkanı 
Biden’ın Kurulu yeniden şekillendirmesi bekleniyor.  

 Powell: Salgın ekonomimizdeki köklü eşitsizlikleri genişletti. ABD Merkez Bankası (Fed) 

Başkanı Jerome Powell, Kovid-19 salgınının ABD ekonomisindeki köklü eşitsizlikleri 
genişlettiğini belirterek, kadınların erkeklere kıyasla daha fazla iş kaybı yaşadığını ifade etti. 
Powell, kadınların Kovid-19 salgını dolayısıyla erkeklere kıyasla daha fazla iş kaybı yaşadığına 

işaret ederek, Nisan 2020'de işsizlik oranının kadınlarda yüzde 16,1, erkeklerde ise yüzde 13,6 
olduğunu anımsattı.  Powell, ülke ekonomisinin tam potansiyeline ulaşması için cinsiyetler 
arasındaki uçurumun kapatılması gerektiğini vurguladı. 

 Fed, faiz artışında 2022 sonunu işaret etti. Fed Başkan Yardımcısı Richard Clarida, Fed'in 

faiz oranlarını artırmayı değerlendirmekten uzak olduğunu belirterek, faiz artışı için gerekli 
koşulların 2022'nin sonunda gerçekleşebileceğini söyledi. Clarida, bu yıl ve sonrasında 
ekonominin seyrinin COVID-19 gidişatına bağlı olacağını yineledi. Fed'in faiz oranlarını 
yükseltmeyi düşünmekten açıkça uzak olduğunu belirten Clarida, iş gücü piyasası ve 
enflasyonla ilgili koşullara işaret ederek, "Federal fon oranı hedef aralığını yükseltmek için üç 
gerekli koşulun 2022 sonuna kadar karşılanmış olacağına inanıyorum." dedi. 

 Evergrande, yine tahvil ödemesini yapamadı. Evergrande Group'un Scenery Journey Ltd 
birimi tarafından ihraç edilen dolar cinsi tahvilin Cumartesi günü gerçekleşmesi gereken kupon 
ödemesi yapılamadı. Şirketin cumartesi günü yüzde 13 faiz veren Kasım 2022 ve yüzde 13.75 

faiz veren Kasım 2023 vadeli tahvillerde toplam 82,5 milyon dolar kupon ödemesi yapması 

gerekiyordu. Vadesi 6 Kasım'da dolan ödemelerin gerçekleşmemesinin ardından 30 günlük ek 
süre başladı. Evergrande, bugüne kadarki tahvil kuponu ödemelerini bu ek sürenin bitişinden 
hemen önce gerçekleştirerek temerrütten kaçınabildi. 

 TCMB zorunlu karşılık oranlarını artırdı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yabancı para 
mevduat/katılım fonu yükümlülükleri için zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 200 
baz puan artırılması kararı aldı. Eylül ayının ardından yine zorunlu karşılık hamlesi yaparak, 
zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırılmasına karar verdiğini 
açıkladı. Söz konusu değişikliklerle Türk lirası cinsinden zorunlu karşılık tesislerinin yaklaşık 

7,4 milyar TL, yabancı para cinsinden zorunlu karşılık tesislerinin ise yaklaşık 3,8 milyar doları 
karşılığı tutarında artması öngörüldü. Yapılan tahminlerde yükümlülük tutarındaki artış/azalışa 
bağlı olarak değişiklik olabileceği belirtildi. 

 DHMİ, Ekim ayı hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Devlet Hava 
Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2021 yılının Ekim ayı verilerine göre, çevre ve 

yolcu dostu havalimanlarımızda ekim ayında iniş-kalkış yapan uçak sayısı iç hatlarda 76.458, 

dış hatlarda 58.953'e ulaştı. Ekimde üst geçişler ile birlikte toplam 158.512 uçak trafiği 
gerçekleşti. Koronavirüs (COVID-19) salgını sürecinde dünya genelinde ve ülkemizde büyük 
ölçüde azalan yolcu trafiği, 2021 yılı Ekim ayında, 2019 yılının aynı dönemine kıyasla eski 
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seviyesine oldukça yaklaştı. Bu ayda, Türkiye genelindeki havalimanlarında iç hat yolcu trafiği 
7.087.331, dış hat yolcu trafiği 8.595.156 oldu. Böylece ekimde direkt transit yolcular ile 

birlikte toplam 15.713.406 yolcuya hizmet verildi.  

3Ç21 Finansal Sonuçları 

 Anadolu Grubu Holding (AGHOL, Pozitif): Şirket'in 2021 üçüncü çeyrek net dönem karı bir 

önceki yılın aynı dönemine göre %21,23 oranında artarak 301,31mn TL olarak açıklanmıştır. 

3Ç21’de bir önceki yılın aynı dönemine göre satış gelirleri %27,29 artarken, satış maliyetlerinin 

%20 oranında artması karlılık rakamlarını pozitif etkilemiştir. Brüt satış karı 3Ç20’ye göre 

%24,57 oranında artış ile 7.163,79mn TL’ye yükselmiştir. Şirketin faaliyet giderleri 3Ç21’de 

yıllık bazda %9,27 oranında azalmıştır. FAVÖK bir önceki yıla göre %211,93 oranında atarak 

güçlü performans göstermiştir. 3Ç21’de FAVÖK marjı %15,18 olarak gerçekleşmiştir. Şirketin 

3Ç21 döneminde net kar marjı ise 0,1 puan azalış ile %1,29 seviyesine gerilemiştir. 2021 yılı 

dokuz aylık net dönem karı 1.183,78mn TL'ye yükselmiştir. Şirket geçen yılın aynı döneminde 

234,37mn TL net zarar açıklamıştır.  

 

 Alcatel (ALCTL, Nötr):  Şirket 2021 yılı 3.çeyrek döneminde 8,39mn TL ana ortaklık net karı 

açıklamıştır. 2020 yılının aynı döneminde ise 18,89mn TL zarar açıklaşmıştı.Net kar çeyreksel 

bazda %88,75 oranında gerilemiştir. Şirketin satış gelirlerinin 3Ç20’ye göre %19,10 oranında 

gerilemesi net karı baskılamıştır. FAVÖK karı çeyreksel ve yıllık bazda gerilemiştir. Şirketin 

2021 yılı dokuz aylık net dönem karı, bir önceki yılın aynı dönemine göre %88,46 oranında 

artış ile 75,15mn TL'ye yükselmiştir. 

 

 Alkim Alkali Kimya (ALKIM, Negatif): Şirket'in 2021 üçüncü çeyrek net dönem karı bir 

önceki yılın aynı dönemine göre %53,63 oranında azalarak 27,14mn TL olarak açıklanmıştır. 

Net karda piyasa beklentisi medyan tahmini 51mn TL’de bulunuyordu. Net satışlar piyasa 

beklentisinin üzerinde gerçekleşirken, FAVÖK piyasa beklentisinin gerisinde kalmıştır. Brüt 

satış karı 3Ç20’ye göre %17 oranında azalmıştır. Esas faaliyet karı yıllık bazda %47,26 

oranında azalmıştır. 3Ç21’de EFK marjı bir önceki yılın aynı dönemine göre 25,6 puan 

azalmıştır. Aynı dönemlerde FAVÖK marjı da 15,4 puan azalış ile %15,4 olmuştur. Şirketin 

3Ç21 döneminde net kar marjı da 21,7 puan azalış ile %9,85 seviyesine gerilemiştir. 2021 yılı 

dokuz aylık net dönem karı, bir önceki yılın aynı dönemine göre %21 oranında azalarak 

106,56mn TL olarak gerçekleşmiştir. 

 

 Arena Bilgisayar (ARENA, Sınırlı Pozitif): Şirket'in 2021 üçüncü çeyrek net dönem karı bir 

önceki yılın aynı dönemine göre %110,86 oranında yükseliş ile 34,68mn TL olarak 

açıklanmıştır. Net kar çeyreksel bazda da %544,6 oranında yükselmiştir. Şirketin  3Ç21’de 

satış gelirleri ve maliyetleri yıllık bazda hafif artış kaydederken, çeyreksel bazda sırasıyla 

%9,39 ve %9,70 oranlarında artmıştır. Esas faaliyet 3Ç20’ye göre %42 oranında artışla olumlu 

performans göstermiştir. 2021 yılı dokuz aylık net dönem karı, 2020/09 dönemine göre %3,02 

oranında gerileme ile 42,10mn TL olarak gerçekleşmiştir. 

 

 BİM Birleşik Mağazalar (BIMAS, Sınırlı Pozitif): Şirket'in 2021 üçüncü çeyrek net dönem 

karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %35,22 oranında artarak 884,02mn TL olarak 
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açıklanmıştır. Net karda piyasa beklentisi medyan tahmini 744,5mn TL de bulunuyordu. Net 

satışlar ve FAVÖK piyasa beklentisinin hafif gerisinde gerçekleşti. 3Ç21’de bir önceki yılın aynı 

dönemine göre satış gelirlerinin %28,74, satış maliyetlerinin %28,30 oranında 

artmıştır.  Şirketin brüt satış karı 3Ç20’ye göre %30,69 oranında artış ile 3.282mn TL’ye 

yükselmiştir. Şirketin finansman giderlerindeki 102,35mn TL’lik artış net karı baskılamıştır. 

FAVÖK marjı yıllık bazda 0,3 puan azalış ile %8,65 olmuştur. Şirketin 3Ç21 döneminde net kar 

marjı ise 0,2 puan artış ile %5,06 seviyesine yükselmiştir. 2021 yılı dokuz aylık net dönem 

karı, bir önceki yılın aynı dönemine göre %28,75 oranında artış ile 2.293,74mn TL 

olmuştur.       

 

 Borusan Mannesmann Boru Sanayi (BRSAN, Sınırlı Pozitif): Şirket'in 2021 üçüncü 

çeyrek net dönem karı 63,99mn TL olarak açıklanmıştır. Şirket geçen yılın aynı döneminde 

78,06mn TL net zarar açıklamıştır. Net karı bir önceki çeyrek dönemi olan 2Ç21’e göre ise  

%14,16 gerilemiştir. Satış gelirlerindeki %124,86 oranındaki güçlü artış ve SMM/Ciro 

oranındaki 5,82 baz puanlık gerileme brüt kara destek vermiştir. Şirketin faaliyet giderleri 

3Ç21’de yıllık bazda %42,07 oranında artmıştır. FAVÖK karında yıllık bazda %262 oranında 

iyileşmeyi ve EFK karının 128,35mn TL’ye yükselmesini olumlu buluyoruz.. Bir önceki yıla göre 

FAVÖK marjı 3,9 puan artış ile %10,23 seviyesine yükselmiştir. Şirketin 3Ç21 döneminde net 

kar marjı ise %3,73 seviyesine yükselmiştir. 2021 yılı dokuz aylık net dönem karı 221,14mn 

TL'ye yükselmiştir. Şirket geçen yılın aynı döneminde 100,57mn zarar açıklamıştır.  

 

 Datagate Bilgisayar Malzemeleri (DGATE, Negatif): Şirket'in 2021 üçüncü çeyrek net 

dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %75,26 oranında azalarak 2,32mn TL olarak 

açıklanmıştır. Brüt satış karı 3Ç20’ye göre %1,28 oranında artış ile 20,65mn TL’ye 

yükselmiştir. Şirketin faaliyet giderleri 3Ç21’de yıllık bazda %16,22 oranında artmıştır. Esas 

faaliyet karı yıllık bazda %18,67 oranında azalarak zayıf performans göstermiştir Şirketin 3Ç21 

döneminde net kar marjı 1,4 puan azalış ile %0,47 seviyesine gerilemiştir. 2021 yılı dokuz 

aylık net dönem karı, bir önceki yılın aynı dönemine göre %32,97 oranında azalarak 15,91mn 

TL'ye gerilemiştir. 

  

 Emlak Konut GYO (EKGYO, Nötr): Şirket'in 2021 üçüncü çeyrek net dönem karı bir önceki 

yılın aynı dönemine göre %7,57 oranında artarak 356,81mn TL olarak açıklanmıştır. Net karda 

piyasa beklentisi medyan tahmini 356,5mn TL de bulunuyordu. Net satışlar piyasa beklentisinin 

%32 üzerinde; FAVÖK, piyasa beklentisinin %38,21 üzerinde gerçekleşmiştir. 3Ç21’de bir 

önceki yılın aynı dönemine göre satış gelirlerindeki %15,39’luk azalışa karşın, satış 

maliyetlerinin %29,78 oranında azalması karlılık rakamlarına pozitif etki yaratmıştır. Brüt satış 

karı 3Ç20’ye göre %49,58 oranında artış ile 615,14mn TL’ye yükselmiştir. Şirketin faaliyet 

giderleri 3Ç21’de yıllık bazda %21,80 oranında azalmıştır. FAVÖK yıllık bazda %78,15 oranında 

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

8 puan artmıştır. Aynı dönemlerde FAVÖK marjı 14,5 puan artış ile %27,56 seviyesine 

yükselmiştir. Şirketin 3Ç21 döneminde net kar marjı da 4 puan artış ile %18,59 seviyesine 

yükselmiştir. 2021 yılı dokuz aylık net dönem karı, bir önceki yılın aynı dönemine göre %89,67 

oranında artışla 1.117,03mn TL'ye yükselmiştir. 

 

 Hektaş (HEKTS, Pozitif ): Şirket 3Ç21 döneminde 84,46mn TL ana ortaklık net dönem karı 

açıklamıştır. Net kar yıllık bazda %89,47, çeyreksel bazda %190,14 oranlarında yükselişler ile 
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olumlu performans göstermiştir. Şirketin 3Ç21’de satış gelirleri 3Ç20’ye göre %123 oranında 

artarken, satış maliyetlerinin %135 oranında artması karlılık rakamlarını bir miktar 

baskılamıştır. Finansal giderlerdeki 60,2mn TL tutarındaki kötüleşme ise net kar artışını 

sınırlamıştır. Şirketin EFK ve FAVÖK marjlarının çeyreksel ve yıllık bazda artış kaydetmesini ise 

olumlu buluyoruz. 2021 yılı dokuz aylık net dönem karı, 2020/09 dönemine göre %53,67 

oranında yükseliş ile 187,92mn TL olarak gerçekleşmiştir  

 

 İndes Bilgisayar (INDES, Sınırlı Pozitif): Şirket'in 2021 üçüncü çeyrek net dönem karı bir 

önceki yılın aynı dönemine göre %4,86 oranında artarak 49,63mn TL olarak açıklanmıştır. Net 

karda piyasa beklentisi medyan tahmini 41mn TL’de bulunuyordu. Net satışlar piyasa 

beklentisinin hafif gerisinde gerçekleşirken; FAVÖK, piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti. 

Brüt satış karı 3Ç20’ye göre %40,50 oranında artış ile 137,58mn TL’ye yükselmiştir. Şirketin 

faaliyet giderleri 3Ç21’de yıllık bazda %20,47 oranında artmıştır. Esas faaliyet karı yıllık bazda 

%29,24 oranında artarak güçlü performans göstermiştir. 3Ç21’de EFK marjı bir önceki yılın 

aynı dönemine göre 5,3 puan artmıştır. Bir önceki yıla göre FAVÖK marjı 0,9 puan artış ile 

%3,16 seviyesine yükselmiştir. Şirketin 3Ç21 döneminde net kar marjı ise 0,1 puan azalış ile 

%1,50 seviyesine gerilemiştir. 2021 yılı dokuz aylık net dönem karı, bir önceki yılın aynı 

dönemine göre %33,26 oranında artışla 136,71mn TL'ye yükselmiştir. 

 

 Odaş (ODAS, Sınırlı Pozitif): Şirket'in 2021 üçüncü çeyrek net dönem 49,67mn TL olarak 

açıklanmıştır. 3Ç21 döneminde ise 298,04mn TL zararı bulunuyordu. Net kar çeyreksel bazda 

%156,95 oranında artış kaydetmiştir. Finansal giderlerdeki 279,30mn TL tutarındaki iyileşme 

ise net kar artışını olumlu etkilemiştir.  2021 yılı dokuz aylık net dönem zararı 121,75mn TL 

olarak gerçekleşmiştir.2020/09 döneminde ise 510,22mn TL zarar açıklamıştı. 
 

 Orge Enerji Elektrik (ORGE, Pozitif): Şirket'in 2021 üçüncü çeyrek net dönem karı bir 

önceki yılın aynı dönemine göre %92,42 oranında artarak 28,68mn TL olarak açıklanmıştır. 

3Ç21’de bir önceki yılın aynı dönemine göre satış gelirlerindeki %84,24’lük artışa karşın, satış 

maliyetlerinin %58,85 oranında artması karlılık rakamlarına pozitif etki yaratmıştır. Brüt satış 

karı 3Ç20’ye göre %123,66 oranında artış ile 39,26mn TL’ye yükselmiştir. Şirketin faaliyet 

giderleri 3Ç21’de yıllık bazda %31,32 oranında azalmıştır. FAVÖK yıllık bazda %147,82 

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

dönemine göre 11,7 puan artmıştır. Aynı dönemde FAVÖK marjı 11,8 puan artış ile %45,90 

seviyesine yükselmiştir. Şirketin 3Ç21 döneminde net kar marjı da 1,5 puan artış ile %34,74 

seviyesine yükselmiştir. 2021 yılı dokuz aylık net dönem karı, bir önceki yılın aynı dönemine 

göre %67,46 oranında artışla 55,06mn TL'ye yükselmiştir.      

 

 Tukaş Gıda (TUKAS, Nötr): Şirket'in 2021 üçüncü çeyrek net dönem karı bir önceki yılın aynı 

dönemine göre %13,10 oranında azalarak 47,75mn TL olarak açıklanmıştır. 3Ç21’de bir önceki 

yılın aynı dönemine göre satış gelirlerindeki %50,08’lik artışa karşın, satış maliyetlerinin 

%66,56 oranında artması karlılık rakamlarını baskılamıştır. Brüt satış karı 3Ç20’ye göre 

%20,59 oranında artış ile 91,05mn TL’ye yükselmiştir. Şirketin faaliyet giderleri 3Ç21’de yıllık 

bazda %69,54 oranında artmıştır. Esas faaliyet karı yıllık bazda %9,11 oranında artmıştır. 

3Ç21’de EFK marjı bir önceki yılın aynı dönemine göre 9,2 puan azalmıştır. Aynı dönemlerde 

FAVÖK marjı 8,1 puan azalış ile %24,32 seviyesine gerilemiştir. Şirketin 3Ç21 döneminde net 
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kar marjı da 11 puan azalış ile %15,11 seviyesine gerilemiştir. 2021 yılı dokuz aylık net dönem 

karı, bir önceki yılın aynı dönemine göre %19,28 oranında azalarak 83,54mn TL'ye gerilemiştir. 

 

 Yataş Yatak (YATAS, Nötr):  Şirketin 3Ç21 ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı 

dönemine göre %22 oranında azalış ile 54,19mn TL olarak gerçekleşmiştir. Net kar çeyreksel 

bazda ise %15,21 oranında artmıştır. Şirketin net karı piyasa beklentisi olan 54,19mn TL’ye 

paralel gerçekleşmiştir. Şirketin 3Ç21’de satış gelirleri 3Ç20’ye göre %40,95 oranında 

artarken, satış maliyetlerinin %57,26 oranında artması karlılık rakamlarını baskılamıştır.  

Şirketin 3Ç20’ye göre EFK karı ve FAVÖK karı çeyreksel ve yıllık bazda gerilemiştir. Buna bağlı 

olarakta karlılık marjları olumsuz performans göstermiştir. 2021 yılı dokuz aylık net dönem 

karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %50,30 oranında artış ile 148,37mn TL olarak 

gerçekleşmiştir 

 

Şirket Haberleri  
 

 Altınyağ Madencilik (ALMAD): 2 adet HITACHI Marka - Lastik Tekerlekli Yükleyici için 

08.11.2021 tarihinde  424.800 EURO peşin ödeme yapılmış ve iş makinalarının şirkete teslimatı 

gerçekleşmiştir. 

 

 Migros Ticaret (MGROS): Ay-Mar Ticaret Limited Şirketi ("satıcı") tarafından Trabzon ve 

Giresun illerinde işletilmekte olan 25 adet mağazanın kiracılık hakkının ve kira sözleşmelerinin, 

sabit kıymetleri ile birlikte Şirkete devri hususunda Şirket ile satıcı arasında devir sözleşmesi 

imzalanmıştır. Devre konu 25 mağaza içerisinden devir şartlarını yerine getiremeyen 

mağazaların varlığı halinde, bu mağazaların Şirketimize devri gerçekleşmeyecektir. 

 

 Şişe Cam (SISE, Pozitif): Şirketimiz Yönetim Kurulu toplantısında, sürdürülebilir bir dünya 

hedefiyle geliştirilmiş, yeşil ve döngüsel ekonomiye yönelik bir buluş olan ve her türlü atığı 

zararsız maddelere dönüştürme hedefiyle geliştirilen bir biyoteknoloji olan Basalia 

Teknolojisi'ne yatırım yapılmasına ve bu kapsamda bu alandaki araştırma-geliştirme 

çalışmalarını desteklemek amacı ile 7CBasalia firması ile global bir şirket kurmak üzere bir 

mutabakat protokolü imzalanmasına karar verilmiştir.  

 

Ekonomik Takvim 

9 Kasım Salı         

Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki 

Japonya 02:50 Cari Hesap - JPY Eyl 1,060 trl 1,666 trl 

Almanya 10:00 Ticaret Dengesi - EUR Eyl 13,5 mlr 13 mlr 

Almanya 13:00 Zew Ekonomik Hissiyatı  Ksm 20 22,3 

Euro Bölgesi 13:00 Zew Ekonomik Hissiyatı  Ksm   21 

Euro Bölgesi 16:00 AMB Başkanı Lagarde'nin Konuşması       

ABD 16:30 ÜFE - Aylık Ekm 0,60% 0,50% 

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

ABD 17:00 Fed Başkanı Powell'ın Konuşması       
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İngiltere 19:00 BoE Başkanı Bailey'in Konuşması       

Türkiye   BIZIM Finansal Sonuçları 3Ç21 11mn TL 8,3mn TL 

Türkiye   DOAS Finansal Sonuçları 3Ç21 245mn TL 511,8mn TL 

Türkiye   PGSUS Finansal Sonuçları 3Ç21 443,3mn TL 103,4mn TL 

Türkiye   BIST Şirketlerinin 3Ç21 Konsolide Bilançoların Son Gönderim Tarihi 

10 Kasım Çarşamba         

Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki 

Çin 04:30 TÜFE - Aylık Ekm 0,70% 0,10% 

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

Çin 04:30 ÜFE - Yıllık Ekm 12,40% 10,70% 

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

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 Eyl     

ABD 16:30 TÜFE - Aylık Ekm 0,60% 0,40% 

ABD 16:30 TÜFE - Yıllık Ekm 5,80% 5,40% 

ABD 16:30 Çekirdek TÜFE - Aylık Ekm 0,40% 0,20% 

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

ABD 16:30 Haftalık İlk İşsizlik Başvuruları - Haftalık Ekm 265 bin 269 bin 

ABD 16:30 İşsizlik Başvuruları - 4 Haftalık Ort. Ekm   285 bin 

ABD 18:30 Ham Petrol Stokları Ekm   3,291 mn 

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

11 Kasım Perşembe         

Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki 

ABD   Tatil       

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

Çin 05:00 Sanayi Üretimi - Yıllık Ekm 3,10% 3,10% 

İngiltere 10:00 GSYH - Çeyreklik 3Ç21 1,50% 5,50% 

İngiltere 10:00 GSYH - Yıllık 3Ç21 6,80% 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 0,20% 0,50% 

İngiltere 10:00 Ticaret Dengesi - GBP Eyl -14,3 mlr -14,93 mlr 

Türkiye 10:00 Cari Hesap - USD Eyl 1,32 mlr 0,53 mlr 

Euro Bölgesi 13:00 AMB GSYH ve Enflasyon Beklentisi       
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Türkiye 14:30 Para ve Banka İstatistikleri - Haftalık Ksm     

Türkiye 14:30 Menkul Kıymet İstatistikleri - Haftalık Ksm     

12 Kasım Cuma         

Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki 

Çin 05:00 İşsizlik Oranı Ksm   4,90% 

Türkiye 10:00 Yıl Sonu TÜFE Tahmini Ksm   17,63% 

Türkiye 10:00 Sanayi Üretimi - Yıllık Eyl 10,10% 13,8 

Türkiye 10:00 Perakende Satışları - Aylık Ksm   0,30% 

Türkiye 10:00 Perakende Satışları - Yıllık Ksm   15,00% 

Euro Bölgesi 13:00 Sanayi Üretimi - Aylık  Eyl -0,20% -1,6% 

Euro Bölgesi 13:00 Sanayi Üretimi - Yıllık Eyl 4,50% 5,10% 

ABD 18:00 İş İmkanları ve Personel Değişim Oranı  Eyl 10,925 mn 10,439 mn 

ABD 18:00 Michigan Tüketici Hissiyatı Ksm 72,5 71,7 

ABD 20:10 FOMC Üyesi Williams'ın Konuşması    
15 Kasım Pazartesi         

Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki 

Japonya 02:50 GSYH - Çeyreklik 3Ç21 -0,20% 0,50% 

Japonya 02:50 GSYH - Yıllık 3Ç21 -0,80% 1,90% 

Çin 05:00 Sanayi Üretimi - Yıllık Ekm 3,00% 3,10% 

Çin 05:00 Perakende Satışlar - Yıllık Ekm 3,50% 4,40% 

Türkiye 11:00 Bütçe Dengesi  Ekm   -23,59 mlr 

Euro Bölgesi 13:00 Ticaret Dengesi Eyl   4,8 mlr 

 

Kaynak: İnvesting, Matriks, TÜİK, Foreks, 

 

 

Raporu Hazırlayanlar: 

 

Sevgül Düzgün 

Anadolu Yatırım Araştırma Departmanı | Müdür 

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

 

mailto:Sduzgun@anadoluyatirim.com.tr
http://www.anadolubank.com.tr/
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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. 

 

mailto:Scalisir@anadoluyatirim.com.tr
http://www.anadolubank.com.tr/

