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 Kapanış Değ% 

XU100 1615,64 +0,44 

XU030 1758,97 +0,65 

XUSIN 2827,67 +0,87 

XBANK 1465,46 -0,90 

XUTUM 1823,28 +0,19 

BIST Hacim-Tüm(mn TL) 41.794 +30,13 

 

VIOP-Yakın Vade Kapanış Önceki 

BIST-30 1.785 1.784 

Dolar/TL 9,80 9,80 

 

Spot Dün Önceki 

Dolar/TL 9,73 9,68 

Euro/TL 11,29 11,22 

Sepet Kur 10,51 10,45 

  
 

En Çok Artan (Tüm) Kapanış Değ% 

SUMAS 94,05 10,00 

TSPOR 6,18 9,96 

DOBUR 84,55 9,95 

PRKAB 30,16 8,02 

GSDDE 4,24 7,07 

 

En Çok Düşen (Tüm) Kapanış Değ% 

KRGYO 6,12 -10,00 

KARYE 13,00 -9,97 

BASGZ 20,46 -9,95 

ERSU 4,64 -9,90 

AKFGY 5,39 -8,95 

  

En Hacimliler (Tüm) Kapanış  mn TL 

PETKM 10,78        5.366 

GARAN 18,05 3.437 

THYAO 6,82 2.975  

SISE 16,92 
                

2.021  

SASA 7,35 1.473 

 

Veri Akışında Bugün Ne İzlenecek? 
 

 Almanya, TÜFE - Ekm 

 Türkiye, İşsizlik Oranı – Ekm, Dış Ticaret İstatistikleri - Eyl 

 ABD, TÜFE – Ekm, Haftalık İşsizlik Başvuruları, Ham Petrol 

Stokları, Federal Bütçe Dengesi - Ekm 

 Küresel piyasalar bu sabah satıcılı… 

Küresel piyasalar bu sabah Çin’den gelen enflasyon verilerinin ardından 
satıcılı seyrediyor. Çin’de TÜFE Ekim ayında bir önceki yılın aynı 

dönemine göre %1,5 yükselerek son 1 yıl içindeki en sert yükselişini 
kaydetti. Beklenti 1,4% artış olmasıydı. Ekimde aylık enflasyon ise 0,7% 
olarak gerçekleşti. Üretici fiyat endeksi de beklentileri aşarak yıllık bazda 
%13,5 arttı. Çin’de Fantasia Grup’un hisseleri Evergrande Grup gibi borç 
krizi içinde olması sebebiyle yaklaşık altı hafta önce işleme kapatıllmıştı. 
Bu sabah yeniden işlem görmeye başlayan Fantasia Grup hisseleri %50 
kadar düştü. İşlem gördüğü Hong Kong Hang Seng endeksi %1’den fazla 
düşüyor. Bugün ABD tarafında açıklanacak TÜFE verileri öncesi Dolar 
endeksi 94 puan üzerinde bulunurken, ABD 10 yıllık tahvil getirileri 
1,46’da düne göre artıda bulunuyor. Brent petrol yeniden 85 Dolar 
üzerine yükselmiş bulunuyor. Bugün Yurt İçinde İşsizlik verileri takip 

edilecek.  
 
Piyasalarda dün ne oldu?  
 
ABD piyasaları dün açıklanan ÜFE verilerinin ardından günü düşüşle 
tamamladı. Kapanışta Dow Jones 0,45% düşerken, S&P 500 0,42%, 
Nasdaq 0,64% değer kaybetti. Dün açıklanan ABD ÜFE verileri Ekimde 
bir önceki aya kıyasla %0,60 arttı. Yıllık bazda ise %8,60 artarak yüksek 
kalmaya devam etti. Verinin Ekimde yıllık 8,7% olması bekleniyordu. 
Dün akşam saatlerinde bir konuşma yapan Fed Başkanı Powell, tam 
istihdamı değerlendirirken manşet rakamlara bakmadıklarını, iş gücü 
piyasasındaki eşitsizliklere dikkat ettiklerini söyledi. Fed Başkanı Powell, 

Kovid-19 salgın öncesinde ABD'deki işsizliğin 50 yılın en düşük 
seviyesinde olduğunu anımsatarak, o dönemde işsizlikteki ırksal 
farklılıkların daraldığını aktardı. Dün Euro bölgesi Zew Ekonomik 
hissiyatı 25,9’a yükseldi. Yatırımcıların ekonomiye olan güvenini ölçen 
Zew Ekonomik hissiyatı Almanya’da ise 31,7 ile beklentilerin çok 
üzerinde gerçekleşti. Beklenti verinin Kasım ayında 20 puana 
gerilemesiydi. BIST100 endeksinde açılışın hafif eksi yönde olmasını 
beklemekteyiz 
 

Veri Gündemi: Bugün ABD tarafında açıklanacak TÜFE oranları günün 
en önemli gündem maddesi olacak. Ekim ayında bir önceki aya göre 

0,60% olması beklenirken, yıllık TÜFE’nin 5,80% olması bekleniyor. Bir 
önceki veri 5,40’ta bulunuyordu. Çekirdek TÜFE’nin de bir önceki aya 
göre 0,40% olması bekleniyor. Yarın ABD tarafında piyasaların kapalı 
olması sebebiyle her Perşembe açıklanan haftalık işsizlik verileri de 
bugün açıklanacak. Geçtiğimiz hafta 269 bin ile toparlanmaya devam 
eden verinin bu hafta 265 bin olması bekleniyor. Akşam saatlerinde Ham 
petrol stokları ve Ekim ayı Federal bütçe dengesi de açıklanacak. 
Almanya’da da açıklanacak Ekim ayı TÜFE oranlarının aylık 0,50%, yıllık 
4,50%ye yükselmesi bekleniyor. Yurtiçinde TÜİK tarafından saat 
10:00’da açıklanacak işsizlik oranı, bir önceki ay da 12,10% olarak 
gerçekleşmişti. Ekim ayı Dış Ticaret İstatistikleri de aynı saatte 
açıklanacak.  
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Ekonomi Haberleri  

 ABD’de ÜFE Ekim’de hızlandı. ABD Çalışma Bakanlığı’nın verilerine göre üretici fiyatları 

endeksi Ekim’de nihai olarak önceki aya kıyasla beke tiye paralel yüzde 0,6, önceki yıla kıyasla 
ise yüzde 8.6 arttı. ÜFE Eylül’de aylık yüzde 0.5, yıllık bazda yüzde 8.6 artmıştı.  Ulaşımdaki 
sıkıntılar, hammadde erişimindeki zorluklar ve artan işgücü maliyetleri son aylarda fiyatlarda 
yükselişe neden oluyor. Tedarik zincirindeki sıkıntıların 2022’de de devam etmesi ve 
önümüzdeki aylarda üretici fiyatlarındaki artışın tüketici fiyatlarına baskı yapması bekleniyor. 

 

 Fed'den riskli varlık uyarısı. ABD Merkez Bankası (Fed), Amerikan finansal sistemindeki 
mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı Finansal İstikrar Raporu'nun Kasım 2021 
sayısını yayımladı.  Fed, riskli varlıkların fiyatlarının artmaya devam ettiğini, varlık fiyatlarının 
kırılgan kalmayı sürdürdüğünü bildirdi. Raporda, Çin'de gayrimenkul sektöründeki streslerin 

yanı sıra özellikle yüksek borçlu yükselen piyasa ekonomilerindeki finansal koşullarda yaşanan 
keskin sıkılaşmanın ABD finansal sistemi için bazı riskler oluşturabileceği aktarıldı. 

 
 Almanya'da yatırımcıların ekonomiye güveni arttı.  Almanya'da yatırımcıların ekonomiye 

olan güveni Kasım ayında, fiyat baskılarının gelecek yılın başında zayıflayacağı ve büyümenin 
toparlanacağı öngörülerinin etkisiyle beklenmedik şekilde yükseldi. Ekonomik araştırma 
enstitüsü ZEW tarafından yapılan ankete göre, yatırımcıların ekonomiye olan güvenleri Kasım 
ayında Ekim ayındaki 22,3 puandan 31,7 puana yükseldi. Beklenti ise endeksin 20,0'a 
gerileyeceği yönündeydi. 

 BioNTech’ten 3,21 milyar euro net kâr. Alman biyoteknoloji firması BioNTech, 2021'in 
üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, şirketin temmuz-eylül 
dönemindeki net kârı, net gelirlerindeki yükselişle 3 milyar 211 milyon avroya ulaştı. BioNTech, 
geçen yılın aynı döneminde 210 milyon euro zarar açıklamıştı. Şirketin yılın ilk ocak-eylül 
döneminde karı da 7 milyar 126,3 milyon euroya ulaştı. Şirket, 2020 yılının anı döneminde 
351,7 milyon euro zarar açıklamıştı. 

 Bailey: Eğer enflasyon bekleyişleri ücretleri yukarı iter ise BoE harekete geçer. BoE 

tarafından organize edilen bir online soru ve cevap oturumunda konuşan Bailey, "Bizim endişe 
ettiğimiz şey, enflasyonda bir artış görmeye başladığımızda bunun ekonomi içinde 
genelleşmeye başlaması. Bu genelleşmeyi durdurmak istiyoruz" dedi. Bailey, ekonomide daha 
fazla darboğaz yaşanması riski olduğunu, özellikle iş gücü talebinin daha yüksek enflasyon 
bekleyişlerini ateşleyebileceğini ifade etti ve "Eğer yüksek enflasyon bekleyişlerine dair 
gördüğümüz kanıtlar netleşir ise faizler konusunda harekete geçmemiz gerekir" diye konuştu. 

 TCMB ‘Yeşil Ekonomi ve İklim Değişikliği Müdürlüğü’ kuracak. Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası, iklim değişikliği kaynaklı riskleri sınırlandırmak amacıyla sürdürülebilir finans 
uygulamalarını destekleme kararı aldı. Bloomberg'e konuşan kaynaklara göre geçen hafta 
toplanan Banka Meclisi, bu amaçla, “Yeşil Ekonomi ve İklim Değişikliği Müdürlüğü” adı altında 

ayrı bir birim kurma kararı aldı. 
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3Ç21 Finansal Sonuçları 

 Bagfaş Bandırma (BAGFS, Pozitif): Şirket'in 2021 üçüncü çeyrek net dönem karı 49,69mn 

TL olarak açıklanmıştır. Brüt satış karı 3Ç20’ye göre %315,91 oranında artarak 140,63mn 

TL’ye yükselmiştir. Şirketin faaliyet giderleri 3Ç21’de yıllık bazda %45,11 oranında artmıştır. 

FAVÖK 3Ç21’de bir önceki yılın aynı dönemine göre %273 oranında artarak güçlü performans 

göstermiştir. FAVÖK marjı 19,9 puan artış ile %36,76 seviyesine yükselmiştir. Şirketin 3Ç21 

döneminde net kar marjı ise %12,87 seviyesine yükselmiştir. 2021 yılı dokuz aylık net dönem 

karı 58,17mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket bir önceki yılın aynı döneminde 112,48mn TL  

zarar açıklamıştır.      

   

 Batıçim Batı Anadolu Çimento (BTCIM, Nötr): Şirket'in 2021 üçüncü çeyrek net dönem 

karı 5,54mn TL olarak açıklanmıştır. Şirket bir önceki yılın aynı çeyreğinde 168,40mn TL zarar 

açıklamıştı. Brüt satış karı 3Ç20’ye göre %31,08 oranında artarak 76,21mn TL’ye yükselmiştir. 

Şirketin faaliyet giderleri 3Ç21’de yıllık bazda %14,71 oranında azalmıştır. FAVÖK 3Ç21’de bir 

önceki yılın aynı dönemine göre %91,23 oranında artarak güçlü performans göstermiştir. 

FAVÖK marjı 3,9 puan artış ile %12,53 seviyesine yükselmiştir. Şirketin 3Ç21 döneminde net 

kar marjı ise %1,27 seviyesine yükselmiştir. Şirket 2021 yılı dokuz aylık dönemde 112,23mn 

TL net zarar açıklamıştır. Bir önceki yılın aynı döneminde 343,55mn TL zarar açıklamıştır 

 

 Bizim Toptan Satış Mağazaları (BIZIM, Pozitif): Şirket'in 2021 üçüncü çeyrek net dönem 

karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %83,30 oranında artarak 15,14mn TL olarak 

açıklanmıştır. Net karda piyasa beklentisi medyan tahmini 11mn TL de bulunuyordu. Net 

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

dönemine göre satış gelirleri %34,75 artarken, satış maliyetleri %33,12 oranında artmıştır. 

Brüt satış karı 3Ç20’ye göre %48,90 oranında artarak 213,41mn TL’ye yükselmiştir. Şirketin 

faaliyet giderleri 3Ç21’de yıllık bazda %36,61 oranında artmıştır. Esas faaliyet karı yıllık bazda 

%61,87 oranında artarak güçlü performans göstermiştir. 3Ç21’de EFK marjı bir önceki yılın 

aynı dönemine göre 0,3 puan artmıştır. Aynı dönemlerde FAVÖK marjı 0,9 puan artış ile %5,48 

seviyesine yükselmiştir. Şirketin 3Ç21 döneminde net kar marjı ise 0,2 puan artış ile %0,81 

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

göre %10,02 oranında artarak 21,41mn TL’ ye  yükselmiştir.  

 

 Doğuş Otomotiv (DOAS, Sınırlı Pozitif): Şirket'in 2021 üçüncü çeyrek net dönem karı bir 

önceki yılın aynı dönemine göre %27,71 oranında azalarak 369,96mn TL olarak açıklanmıştır. 

Net karda piyasa beklentisi medyan tahmini 245mn TL de bulunuyordu. Net satışlar piyasa 

beklentisinin %6,24 üzerinde, FAVÖK ise piyasa beklentisinin %30 üzerinde gerçekleşmiştir. 

3Ç21’de bir önceki yılın aynı dönemine göre satış gelirleri %23,60 azalırken, satış maliyetleri 

%26,55 oranında azalmıştır. Brüt satış karı 3Ç20’ye göre %3,22 oranında azalarak 776,04mn 

TL’ye gerilemiştir. Şirketin faaliyet giderleri 3Ç21’de yıllık bazda %22,62 oranında artmıştır. 

Esas faaliyet karı yıllık bazda %17,34 oranında azalarak zayıf performans göstermiştir. 

3Ç21’de EFK marjı bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,8 puan azalmıştır. Aynı dönemlerde 

FAVÖK marjı 1,9 puan artış ile %11,88 seviyesine yükselmiştir. Şirketin 3Ç21 döneminde net 

kar marjı ise 0,4 puan azalış ile %7,63 seviyesine gerilemiştir. 2021 yılı dokuz aylık net dönem 

karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %69,45 oranında artarak 1.255,89mn TL’ ye  

yükselmiştir.     
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 Esenboğa Elektrik (ESEN, Pozitif) : Şirketin 2021 yılı üçüncü çeyrek döneminde 99,56mn 

TL ana ortaklık net dönem karı açıklamıştır. 3Ç20’de ise 9,036mn TL net karı bulunuyordu. Net 

karı bir önceki çeyrek dönemi olan 2Ç21’e göre ise  %683 oranında artmıştır. Satış 

gelirlerindeki %16,41 oranında artış olmasına karsın maliyetlerin%31,01 oranında gerilemesi 

brüt satış karına destek vermiştir. FAVÖK karı yıllık bazda %115 ve EFK karı %66,66 

oranlarında artışlar ile olumlu performans göstermiştir. Yıllık bazda bazda karlılık marjlarında 

güçlü iyileşme görülmektedir. Şirketin 2021/09 ilk dokuz aylık net dönem karı 695,53mn TL 

olarak gerçekleşmiştir. 2020/09 döneminde ise 20,85mn TL ana ortaklık net karı bulunuyordu.  

 

 Gersan Elektrik (GEREL, Pozitif): Şirket'in 2021 üçüncü çeyrek net dönem karı bir önceki 

yılın aynı dönemine göre %959 oranında artarak 5,85mn TL olarak açıklanmıştır. Brüt satış 

karı 3Ç20’ye göre %97,49 oranında artarak 20,62mn TL’ye yükselmiştir. Şirketin faaliyet 

giderleri 3Ç21’de yıllık bazda %52,40 oranında artmıştır. Esas faaliyet karı yıllık bazda %27,81 

oranında azalmıştır. FAVÖK 3Ç21’de bir önceki yılın aynı dönemine göre %687,12 oranında 

artarak güçlü performans göstermiştir. FAVÖK marjı 5,3 puan artış ile %6,46 seviyesine 

yükselmiştir. Şirketin 3Ç21 döneminde net kar marjı ise 5,5 puan artış ile %6,32 seviyesine 

yükselmiştir. 2021 yılı dokuz aylık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %231,61 

oranında artarak 16,96mn TL’ ye  yükselmiştir 

 

 Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri (GENIL, Sınırlı Pozitif): Şirket'in 2021 üçüncü çeyrek net 

dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %41,68 oranında artarak 65,27mn TL olarak 

açıklanmıştır. Brüt satış karı 3Ç20’ye göre %1,26 oranında artarak 96,12mn TL’ye 

yükselmiştir. Şirketin faaliyet giderleri 3Ç21’de yıllık bazda %59,46 oranında artmıştır. Esas 

Faaliyet Karı 3Ç21’de bir önceki yılın aynı dönemine göre %41,76 oranında azalarak zayıf 

performans göstermiştir. Şirketin 3Ç21 döneminde net kar marjı bir önceki yılın aynı dönemine 

göre 7,2 puan artarak %14,40’a yükselmiştir. Şirketin 2021 yılı dokuz aylık net dönem karı, 

bir önceki yılın aynı dönemine göre %74,79 oranında artışla 199,39mn TL’ye yükselmiştir 

 

 GSD Holding (GSDHO, Pozitif):  Şirketin 3Ç21 ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın 

aynı dönemine göre %141,71 oranında artarak ile 122,76mn TL olarak gerçekleşmiştir. Net 

kar çeyreksel bazda ise %40,71 oranında yükselmiştir. Şirketin 3Ç21’de satış gelirlerinin 

3Ç20’ye göre %383 oranında güçlü artışı ve maliyetlerdeki azalış karlılık rakamlarını olumlu 

etkilemiştir.  Şirketin 3Ç20’ye göre EFK karı ve FAVÖK karı çeyreksel ve yıllık bazda güçlü artış 

göstermiştir. 2021 yılı dokuz aylık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %447 

oranında artış ile 300,9mn TL olarak gerçekleşmiştir. 

 

 Gübre Fabrikaları (GUBRF, Sınırlı Pozitif):  Şirketin 3Ç21 ana ortaklık net dönem karı bir 

önceki yılın aynı dönemine göre %63,58 oranında artış ile 49,94mn TL olarak gerçekleşmiştir. 

Net kar çeyreksel bazda %62,90 oranında gerilemiştir. Şirketin satış gelirlerinin 3Ç20’ye göre 

%102,78 oranında artmasına karşın, maliyetlerin %146,73 oranında artması brüt karı 

baskılamıştır. 3Ç21’de 129,03mn TL finansman gideri açıklaması net kar artışını baskılamıştır. 

FAVÖK ve EFK karları çeyreksel ve yıllık bazda olumlu performans göstermiştir. Şirketin 2021 

yılı dokuz aylık net dönem karı, bir önceki yılın aynı dönemine göre %99,89 oranında artış ile 

307,77mn TL'ye yükselmişti. 
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 Karel Elektronik (KAREL, Pozitif ): Şirket 3Ç21 döneminde 37,22mn TL ana ortaklık net 

dönem karı açıklamıştır. Net kar yıllık bazda %36,91, çeyreksel bazda %41,81 oranlarında 

yükselişler ile pozitif performans göstermiştir. Şirketin 3Ç21’de satış gelirleri 3Ç20’ye göre 

%51,57 oranında artarken, satış maliyetlerinin %67 oranında artması karlılık rakamlarını 

baskılamıştır. Finansal giderlerdeki 11,09mn TL tutarındaki iyileşme ise net kar artışına destek 

vermiştir. Şirketin EFK ve FAVÖK marjılarının yıllık bazda gerilerken, çeyreksel artış 

kaydetmesini ise olumlu buluyoruz. 2021 yılı dokuz aylık net dönem karı, 2020/09 dönemine 

göre %56,85 oranında yükseliş ile 88,46mn TL olarak gerçekleşmiştir. 

 

 Pegasus Hava Taşımacılığı (PGSUS, Pozitif) : Şirket'in 2021 üçüncü çeyrek net dönem 

karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %473,35 oranında artarak 592,92mn TL olarak 

açıklanmıştır. Net karda piyasa beklentisi medyan tahmini 443,3mn TL de bulunuyordu. Net 

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

dönemine göre satış gelirlerindeki %204,58’lik artışa karşın, satış maliyetlerinin 

%33,12 oranında artması karlılık rakamlarına pozitif etki yaratmıştır. Brüt satış karı 3Ç20’ye 

göre %48,90 oranında artış ile 1.286mn TL’ye yükselmiştir. Şirketin faaliyet giderleri 3Ç21’de 

yıllık bazda %36,61 oranında artmıştır. Esas faaliyet karı yıllık bazda %61,87 oranında artarak 

güçlü performans göstermiştir. 3Ç21’de EFK marjı bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,3 puan 

artmıştır. Aynı dönemlerde FAVÖK marjı 0,9 puan artış ile %38,33 seviyesine yükselmiştir. 

Şirketin 3Ç21 döneminde net kar marjı da 6,1 puan artış ile %13,07 seviyesine yükselmiştir. 

2021 yılı dokuz aylık net dönem karı -1.002,78mn TL olarak açıklanmıştır.     

  

 Parsan Makine Parçaları (PARSN, Pozitif): Şirket'in 2021 üçüncü çeyrek net dönem karı 

bir önceki yılın aynı dönemine göre %153 oranında artarak 96,39mn TL olarak açıklanmıştır. 

3Ç21’de bir önceki yılın aynı dönemine göre satış gelirlerindeki %70,55 artışa karşın, satış 

maliyetlerinin %44,13 oranında artması karlılık rakamlarına pozitif etki etmiştir. Brüt satış karı 

3Ç20’ye göre %207,54 oranında artarak 78,79mn TL’ye yükselmiştir. Şirketin faaliyet giderleri 

3Ç21’de yıllık bazda %137,59 oranında artmıştır. Esas faaliyet karı yıllık bazda %359,47 

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

dönemine göre 11,7 puan artmıştır. Aynı dönemlerde FAVÖK marjı 23,3 puan artış ile %24,84 

seviyesine yükselmiştir. Şirketin 3Ç21 döneminde net kar marjı ise 11,6 puan artış ile %35,67 

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

göre %341,35 oranında artarak 196mn TL’ ye  yükselmiştir.       

 

 Selçuk Ecza Deposu (SELEC, Sınırlı Pozitif): Şirket'in 2021 üçüncü çeyrek net dönem karı 

bir önceki yılın aynı dönemine göre %71,71 oranında artarak 172,10mn TL olarak 

açıklanmıştır. 3Ç21’de bir önceki yılın aynı dönemine göre satış gelirlerindeki %26,80’lik artışa 

karşın, satış maliyetlerinin %25,90 oranında artması karlılık rakamlarına kısmen pozitif etki 

etmiştir. Brüt satış karı 3Ç20’ye göre %39,71 oranında artarak 462,50mn TL’ye yükselmiştir. 

Şirketin faaliyet giderleri 3Ç21’de yıllık bazda %17,18 oranında artmıştır. Esas faaliyet karı 

yıllık bazda %60,22 oranında artarak güçlü performans göstermiştir. 3Ç21’de EFK marjı bir 

önceki yılın aynı dönemine göre 0,6 puan artmıştır. Aynı dönemlerde FAVÖK marjı 0,9 puan 

artış ile %3,33 seviyesine yükselmiştir. Şirketin 3Ç21 döneminde net kar marjı ise 0,7 puan 

artış ile %2,61 seviyesine yükselmiştir. 2021 yılı dokuz aylık net dönem karı bir önceki yılın 

aynı dönemine göre %48,81 oranında artarak 719,68mn TL’ ye  yükselmiştir.  
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 Tuğçelik Alüminyum ve Metal (TUCLK, Sınırlı Pozitif): Şirket'in 2021 üçüncü çeyrek net 

dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %228,11 oranında artarak 8,80mn TL olarak 

açıklanmıştır. Brüt satış karı 3Ç20’ye göre %71,57 oranında artarak 18,31mn TL’ye 

yükselmiştir. Şirketin faaliyet giderleri 3Ç21’de yıllık bazda %39,37 oranında artmıştır. Esas 

faaliyet karı yıllık bazda %59,32 oranında azalarak zayıf performans göstermiştir. 3Ç21’de EFK 

marjı bir önceki yılın aynı dönemine göre 311 puan azalmıştır. FAVÖK 3Ç21’de bir önceki yılın 

aynı dönemine göre %179,30 oranında artarak güçlü performans göstermiştir. FAVÖK marjı 

11,4 puan artış ile %24,71 seviyesine yükselmiştir. Şirketin 3Ç21 döneminde net kar marjı ise 

6,1 puan artış ile %11,26 seviyesine yükselmiştir. 2021 yılı dokuz aylık net dönem karı bir 

önceki yılın aynı dönemine göre %2.094 oranında artarak 33,14mn TL’ ye  yükselmiştir.     

   

 Turcas Petrol (TRCAS, Nötr): Şirket'in 2021 üçüncü çeyrek net dönem karı 122,64mn TL 

olarak açıklanmıştır. Şirket bir önceki yılın aynı çeyreğinde 46,26mn TL zarar açıklamıştı. Brüt 

satış karı 3Ç20’ye göre %4,70 oranında azalarak 10,42mn TL’ye gerilemiştir. Şirketin faaliyet 

giderleri 3Ç21’de yıllık bazda %13,27 oranında artmıştır. FAVÖK 3Ç21’de bir önceki yılın aynı 

dönemine göre %11,48 oranında azalarak zayıf performans göstermiştir. Şirket 2021 yılı dokuz 

aylık dönemde 67,38mn TL net kar açıklamıştır. Bir önceki yılın aynı döneminde 183,68mn TL 

zarar açıklamıştır.        

 

 Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri (PRKAB, Nötr): Şirket'in 2021 üçüncü çeyrek net 

dönem karı 3,07mn TL olarak açıklanmıştır. Brüt satış karı 3Ç20’ye göre %49,81 oranında 

artarak 76,80mn TL’ye yükselmiştir. Şirketin faaliyet giderleri 3Ç21’de yıllık bazda %25,54 

oranında artmıştır. FAVÖK 3Ç21’de bir önceki yılın aynı dönemine göre %117,54 oranında 

artarak güçlü performans göstermiştir. Şirketin 3Ç21 döneminde net kar marjı bir önceki yılın 

aynı dönemine göre 2,5 puan azalarak %0,40’a gerilemiştir. Şirketin 2021 yılı dokuz aylık net 

dönem karı, bir önceki yılın aynı dönemine göre %36,33 oranında azalarak 20,77mn TL’ye 

gerilemiştir. 

 

Şirket Haberleri  
 

 Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri (TUPRS): Şirket 24 Kasım 2021 tarihinde basın, 

analistler ve yatırımcılarla yapılacak toplantılarda "Stratejik Dönüşüm Planı" açıklanacağını 

KAP’a duyurdu. 

 

 Koç Holding (KCHOL): Şirketin iş ortaklarından Ford Otomotiv Sanayi AŞ tarafından ilk olarak 

4.12.2020 tarihli özel durum açıklaması ile kamuya açıklanan proje bazlı devlet yardımı ve 
buna bağlı yatırım teşviki kapsamında Kocaeli'de 130 bin adetlik batarya montaj tesisi 
kurulmasına yönelik çalışmalar devam etmekte olup, bunun dışında batarya yatırımı 
konusunda alınan bir karar bulunmamaktadır. 
 

 Gediz Ambalaj (GEDZA): Şirket, ülkenin temiz enerji üretimine destek olmak, doğayı 
korumak ve  karbon nötr hedefine katkı sağlamak, diğer taraftan maliyet tasarrufu ve 

verimliliği artırmak amacıyla temiz enerji projesi kapsamında, üretim tesislerinin çatılarına 
Güneş Enerji Santrali (GES) kurulmasının yatırım kararını almıştır.  
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 Fonet Bilgi Teknolojileri (FONET): Şirket, ile Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme 
A.Ş.  arasında "KKTC e-Sigorta Bilgi Sistemi Hizmet Alımı" sözleşmesi 1.364.000 USD bedelle 
09.11.2021 tarihinde imzalanmıştır. 

 

Ekonomik Takvim 

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       

Türkiye 14:30 Para ve Banka İstatistikleri - Haftalık Ksm     
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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 

16 Kasım Salı         

Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki 

İngiltere 10:00 İşsizlik Oranı  Eyl 4,50% 4,50% 

Euro Bölgesi 13:00 GSYH - Çeyreklik 3Ç21 2,20% 2,20% 

Euro Bölgesi 13:00 GSYH - Yıllık 3Ç21 3,70% 3,70% 

ABD 16:30 Çekirdek Perakende Satışlar - Aylık Ekm 0,70% 0,80% 

ABD 16:30 Perakende Satışlar - Aylık Ekm 0,70% 0,70% 

ABD 16:30 Perakende Satışlar - Yıllık Ekm   13,95% 

ABD 17:15 Kapasite Kullanım Oranı  Ekm 75,90% 75,20% 

ABD 17:15 Sanayi Üretimi - Aylık Ekm 0,70% -1,30% 

ABD 17:15 Sanayi Üretimi - Yıllık Ekm   4,62% 

ABD 17:15 İmalat Üretimi - Aylık Ekm 0,10% -0,70% 

 

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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