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GÜNLÜK YATIRIM BÜLTENİ 

BIST-100 endeksinde 1,550 direnci öne çıkıyor 

Küresel piyasalarda, salgının seyri, aşılama çalışmaları, merkez bankaları 

politikaları, yeni teşvik paketlerine yönelik gelişmeler takip edilen konu 

başlıkları olmaya devam ediyor.  Ekonomi ve şirket karlılıklarının 

iyileşeceği beklentileri, aşılama çalışmalarının başlaması, Fed’in güvercin 

duruşunu koruyan açıklamaları ve büyük ölçekli yeni teşvik beklentileri 

eşliğinde yeni rekor seviyeleri test eden, riskli varlık sınıfında yer alan hisse 

senetlerinde kar satışları ardından yukarı hareket devam ediyor. Cuma 

günü piyasa beklentilerinin altında kalan Ocak ayı tarım dışı istihdam verisi 

teşvik beklentilerine destek olurken, yeni haftada ABD Hazine Bakanı 

Janet Yellen’ın, yeterli koronavirüs teşvik paketinin hayata geçirilmesi 

durumunda ülkenin 2022 yılında tam istihdama dönebileceğine dair 

açıklamaları ve tahvil faizlerindeki yükselişler ön plandaydı. ABD 30 yıllık 

tahvil faizi son bir yılda ilk kez %2’yi aştı. Küresel risk barometresi olarak 

da izlenen S&P 500 endeksi dün günü %0.7, teknoloji endeksi Nasdaq %1, 

Russell 2000 endeksi ise %2.5 yükselişle yeni rekor seviyede, Dow Jones 

ise %0.8 yükselişle günü tamamladı.  (MSCI Dünya %+0.8, MSCI EM 

%+0.3, MSCI Türkiye ETF’i %+0.05). Satış baskısı altında kalan Altında 

toparlanma çabası öne çıkarken, tahvil faizlerinde (ABD 10 yıllık tahvil faizi 

son bir haftada onyedi baz puan yükseldi) ve Şubat 2020’den bu yana ki 

en yüksek seviyelere yükselen Brent petrolde yukarı hareket devam ediyor. 

Tepki yükselişleri ardından (Nisan 2018’den bu yana ki en düşük seviyelere 

geri çekilmişti) dolar endeksinde aşağı baskı öne çıkıyor. Son gelişmelere 

baktığımızda ABD Başkanı Joe Biden’ın 1,9 trilyon dolarlık teşvik planının 

maddelerinin Kongre’deki ilk komite oylamasının bugün yapılması 

bekleniyor. 

Günlük Takvim   

 - Hazine ve Maliye Bakanlığı 2 yıl vadeli 6 ayda bir kira ödemeli kira 

sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek 

Bültenden Başlıklar 

 Piyasa Yorumu 

 İşbankası <ISCTR TI>; Avivasa <AVIVA TI> 4Ç20 Finansal Sonuçları 

 Vakıfbank <VAKBN TI> 4Ç20 finansal sonuçlarını bugün açıklayacak  

 Türk Havacılık Sektörü : Ocak Ayı Trafik Sonuçları 

 

 

Sermaye Piyasası

BIST-100 (TL)

BIST-100 (US$)

Günlük Değişim (TL)

Günlük Hacim (BIST-100)

Günlük Hacim (BIST-TÜM)

Toplam Piyasa Değeri US$211.8 mlr

Halka Açıklık Oranı 25.0%

3 Aylık Günlük İşlem Hacmi US$5,636 mn

BIST-100 Getirisi (TL)

1 haftalık / 1 aylık 0.2% / -0.3%

3 aylık / 12 aylık 28.9% / 26.9%

En çok artan TL/hisse Değişim

AKCNS 21.36            9.9%

GOZDE 7.86             9.9%

EKGYO 2.69             9.8%

TTRAK 189.80          6.3%

AKSEN 11.97            6.1%

En çok azalan TL/hisse Değişim

DOHOL 3.66             -9.0%

ARDYZ 57.30            -3.2%

BUCIM 12.02            -3.0%

TSKB 1.80             -2.7%

SOKM 14.09            -2.7%

Hacim US$mn Değişim

DOHOL 677              a.d.

EKGYO 420              262.2%

KOZAL 309              -27.2%

ISFIN 214              288.0%

GARAN 208              8.8%

1,535

217

0.5%

US$4,965 mn

US$6,556 mn
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PiYASA YORUMU 

Küresel piyasalarda, salgının seyri, aşılama çalışmaları, merkez bankaları politikaları, yeni 

teşvik paketlerine yönelik gelişmeler takip edilen konu başlıkları olmaya devam ediyor.  

Ekonomi ve şirket karlılıklarının iyileşeceği beklentileri, aşılama çalışmalarının başlaması, 

Fed’in güvercin duruşunu koruyan açıklamaları ve büyük ölçekli yeni teşvik beklentileri 

eşliğinde yeni rekor seviyeleri test eden, riskli varlık sınıfında yer alan hisse senetlerinde kar 

satışları ardından yukarı hareket devam ediyor. Cuma günü piyasa beklentilerinin altında kalan 

Ocak ayı tarım dışı istihdam verisi teşvik beklentilerine destek olurken, yeni haftada ABD 

Hazine Bakanı Janet Yellen’ın, yeterli koronavirüs teşvik paketinin hayata geçirilmesi 

durumunda ülkenin 2022 yılında tam istihdama dönebileceğine dair açıklamaları ve tahvil 

faizlerindeki yükselişler ön plandaydı. ABD 30 yıllık tahvil faizi son bir yılda ilk kez %2’yi aştı. 

Küresel risk barometresi olarak da izlenen S&P 500 endeksi dün günü %0.7, teknoloji endeksi 

Nasdaq %1, Russell 2000 endeksi ise %2.5 yükselişle yeni rekor seviyede, Dow Jones ise 

%0.8 yükselişle günü tamamladı.  (MSCI Dünya %+0.8, MSCI EM %+0.3, MSCI Türkiye ETF’i 

%+0.05). Satış baskısı altında kalan Altında toparlanma çabası öne çıkarken, tahvil faizlerinde 

(ABD 10 yıllık tahvil faizi son bir haftada onyedi baz puan yükseldi) ve Şubat 2020’den bu yana 

ki en yüksek seviyelere yükselen Brent petrolde yukarı hareket devam ediyor. Tepki 

yükselişleri ardından (Nisan 2018’den bu yana ki en düşük seviyelere geri çekilmişti) dolar 

endeksinde aşağı baskı öne çıkıyor. Son gelişmelere baktığımızda ABD Başkanı Joe Biden’ın 

1,9 trilyon dolarlık teşvik planının maddelerinin Kongre’deki ilk komite oylamasının bugün 

yapılması bekleniyor.  

Bu sabah:   

- Asya piyasaları geneli artıda işlem görüyor. 

- Japonya %0.2 ve Çin %1.5 civarı artıda işlem görüyor 

- Avrupa ve ABD vadelileri yatay 

- S&P 500 ve Nasdaq vadeli %0.1 civarı artıda 

- ABD 10 yıllık tahvil faizi bir baz puan ekside  

- Altın artıda 

- Brent petrolde yukarı eğilim korunuyor 

- Dolar endeksinde satış baskısı etkili 

- Gelişmekte olan ülke döviz kurları dolara karşı değer kazanıyor 

BIST-100 endeksinde 1,550 direnci öne çıkıyor. Endekste ilk önemli destek olarak 1,500 

bölgesini izliyoruz. Bu seviye üzerinde 1,550 direncini aşma denemeleri devam edebilir. 1,550 

direnci üzerinde ise 1,580 zirve seviyesi test edilebilir.  

Bu hafta yurtiçinde cari açık ve sanayi üretimi, ABD’de Ocak ayı enflasyon verisi, güven 

endeksleri ve Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları, Euro Bölgesinde sanayi üretimi verileri, 

Çin’de enflasyon rakamları takip edilecek. Hafta genelinde ECB Başkanı Lagarde ve Powell’ın 

açıklamaları merkez bankalarının koronavirüs teşviklerindeki pozisyonları hakkında ipuçları 

verecek. ABD Senatosu’nun eski ABD Başkanı Donald Trump’ın ikinci azil duruşmasına bu 

hafta başlaması bekleniyor. Bugün ABD Başkanı Joe Biden’ın 1,9 trilyon dolarl ık teşvik 

planının maddelerinin Kongre’deki ilk komite oylamasının yapılması bekleniyor. Bugün Hazine 
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ve Maliye Bakanlığı 2 yıl vadeli 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışını 

gerçekleştirecek. ECB Başekonomisti Philip Lane İrlanda Mali Danışma Konsey’inin 

düzenlediği online etkinlikte konuşma yapacak. 

Açıklanacak makro verilerde kısıtlamaların etkisini takip etmeye devam ediyoruz. Büyümeye 

yönelik öncü veriler imalat sektörü öncülüğünde dördüncü çeyrekteki yavaşlamanın daha 

sınırlı kaldığını, imalat sektöründeki esneklik ve kısıtlamaların yılın başındaki kadar şiddetli 

olmaması sayesinde ekonomilerdeki görünümün ikinci çeyrekten daha iyi durumda olduğuna 

işaret etti. Yeni vaka sayıları ve kısıtlama önlemleri ile birlikte küresel büyüme 2020 yılı 

sonlarında yavaşlama sinyalleri üretse de, aşılama çalışmalarının başlaması, ekonomilerin 

açılması ve mali teşvikler gibi konular eşliğinde önümüzdeki dönem için özellikle de 2021 

yılının ikinci yarısı için görünüm daha olumlu yönde şekilleniyor.  ABD’de artan kovid vakaları 

ve kısıtlama önlemleri baskı yaratmaya devam ederken, ABD’de açıklanacak güven 

endekslerinde temelde mali teşviklere yönelik beklentilerin desteğiyle toparlanma bekleniyor. 

Ayrıca enflasyon rakamlarının temelde baz etkisi ve bazı geçici faktörlerin de etkisiyle özellikle 

de bahar aylarında yükselişe geçmesi bekleniyor. Bu doğrultuda enflasyon verisinde piyasa 

beklentilerinden sapmaların risk iştahı üzerinde olumsuz etki yaratabileceğini vurgulamak 

istiyoruz. Euro bölgesinde ise bazı ülkelerde artan kısıtlamaların negatif etkisini görmeye 

devam edebiliriz. 

Sektör ve Şirket Haberleri  

İşbankası <ISCTR TI> 4Ç20 Finansal Sonuçları 

İşbankası’nın net karı 4Ç20’de 1,627 milyon TL seviyesinde gerçekleşti (YKY beklentisi: 1,314 

milyon TL ve piyasa beklentisi 1,466 milyon TL). Net kar bu çeyrekte çeyreklik %24 düşüş 

gösterirken, yıllık %30 düşüş kaydetti. 4Ç20 özkaynak karlılığı %9.8 seviyesinde gerçekleşti 

(2020: %10.8). Banka 4. çeyrekte daha önceden ayırmış olduğu 100 milyon TL serbest 

karşılığı serbest bıraktı. Beklentilerimizde olmayan bu tek seferlik geliri hariç tutarsak, net kar 

beklentilerin sadece %4 üzerinde olurdu. Bankanın toplam serbest karşılık stoğu 2.9 milyar 

TL’ye geriledi. Sonuçların beklentilerimizden daha olumlu gelişmesinde: i) beklentilerimizden 

daha kuvvetli gelişen TL marjlar ve TÜFE’ye endeksli tahvil gelirleri, ii) beklentilerimizden daha 

düşük gelişen karşılık giderleri etkili oldu. Son çeyrekte takibe girişlerde bir miktar hızlanma 

gözlemledik fakat banka daha önceki çeyreklerde önden yüklemeli karşılık ayırdığı için bu 

durumun belirgin bir olumsuz etkisi olmadı. İşbankası’ın serbest karşılıktan arıdındılmış 4Ç20 

net karı piyasa beklentisinin %4 üzerinde gerçekleşti. Sonuçları hisse için nötr/sınırlı olumlu 

olarak değerlendiriyoruz. İşbankası için AL tavsiyemizi koruyoruz ve 12 aylık hedef fiyatımızı 

8.90TL/pay olarak koruyoruz. Hedef fiyatımız %40 getiri potansiyeline işaret etmektedir. 

İşbankası güncel 2021 tahminlerimize göre oldukça cazip seviyelerde olan 0.4x F/DD ve 3.8x 

F/K oranları ile işlem görmektedir. Özkaynak maliyetini %18 olarak kullanıyoruz ve özkaynak 

maliyetinde her 50 baz puanlık değişim, hedef fiyatımıza yaklaşık %6 etki etmektedir. Hisse 

sene başından bugüne XU100 ve XBANK’a göre sırasıyla %13 ve %4 geride kalmıştır. Banka 

4. çeyrekte TL kredilerde %3 büyüme elde etti ve 2020’yi TL kredilerde %32 büyüme ile 

tamamladı. 2020’de toplam kredi büyümesi ise kur etkisinden arındırılmış olarak %11 

seviyesinde gerçekleşti. Bankanın TL mevduatı ise çeyreklik  %2 düşüş gösterirken, YP 

mevduatı ise $ bazında %4 büyüme gösterdi. Banka son çeyrekte repo fonlamasını belirgin 

olarak kullandı. İşbankası’nın swaplardan arındırılmış net faiz marjı çeyreklik 104 baz puan 

düşüş gösterdi. Bunun en temel nedeni 210 düşüş gösteren TL kredi-mevduat makası oldu. 
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TL mevduat faizleri 280 baz puan artarken, TL kredi faizleri ise sınırlı olarak 70 baz puan arıtş 

gösterdi. Komisyon gelirleri yıllık %2 düşüş gösterirken, faaliyet giderleri ise yıllık %18 artış 

gösterdi. Takipteki kredi oranı son çeyrekte 32 baz puan artış gösterdi ve %5.6 seviyesine 

yükseldi.  2.evre kredilerin toplam krediler içindeki payı %12.4 seviyesinde gerçekleşti (3Ç20: 

%12.7). Net risk maliyeti ise 4. Çeyrekte 250 baz puan seviyesine geriledi (3Ç20: 260 baz 

puan). Tüm kredi aşamalarında ihtiyatlılık doğrultusunda karşılık oranları arttırıldı. İşbankası’ın 

sadece banka sermaye yeterlilik ve çekirdek sermaye oranları sırasıyla %18.7 (BDDK 

esneklikleri hariç %18) ve %14.7 (BDDK esneklikleri hariç %14.2)  seviyelerine ulaştı. 

Avivasa <AVIVA TI> 4Ç20 Finansal Sonuçları 

Avivasa’nın net karı 4Ç20’de 60 milyon TL seviyesinde gerçekleşti (YKY beklentisi: 84 milyon 

TL ve piyasa beklentisi 86 milyon TL). Net kar bu çeyrekte çeyreklik %43 düşüş gösterirken, 

yıllık %40 artış kaydetti. 2020 özkaynak karlılığı %49 seviyesine ulaştı (2019: %47). Karlılığın 

beklentiler altında kalmasında zayıf BES gelişimi ve kambiyo zararları etkili oldu. Avivasa’nın 

4Ç20 net karı piyasa beklentisinin %30 altında gerçekleşti. Sonuçları hisse için olumsuz olarak 

değerlendiriyoruz. Hisse yıl başından bugüne XU100’e göre %6 daha iyi performans 

göstermiştir ve beklenti altı sonuçlar neticesinde kar realizasyonu olabileceğini düşünüyoruz. 

Avivasa için AL olan tavsiyemizi TUT’a indiriyoruz ve 12 aylık hedef fiyatımızı 23TL/pay olarak 

revize ediyoruz (eski hedef fiyat 25TL/pay). Hedef fiyatımız %16 sınırlı getiri potansiyeline 

işaret etmektedir. Avivasa güncel 2021 tahminlerimize göre 4.2x F/DD ve 10.6x F/K oranları 

ile işlem görmektedir. Şirket’in 2021’de net karını %16 büyütmesini tahmin ediyoruz ve 

özkaynak karlılığının %44 seviyesine gerilemesini öngörüyoruz. Özkaynak maliyetini %16.6 

(risksiz getiri oranı %13, hisse primi %6, beta 0.6x) olarak kullanıyoruz ve özkaynak 

maliyetinde her 100 baz puanlık değişim, hedef fiyatımıza yaklaşık %18 etki etmektedir. Şirket 

2 taksitte hisse başına toplam 0.88TL (YKYt: 1.05TL) temettü dağıtımına karar verdi. Temettü 

verimliliği toplam %4.5 seviyesindedir. Temettünün beklentimiz altında kalmasında hem 2020 

net karının hem de temettü dağıtım oranının beklentimiz altında kalması etkili oldu.    

Vakıfbank <VAKBN TI> 4Ç20 finansal sonuçlarını bugün açıklayacak  

Vakıfbank <VAKBN TI> bugün 4Ç20 sonuçlarını açıklayacak (YKY net kar tahmini:  686 milyon 

TL, Piyasa beklentisi: 701 milyon TL). Çeyreklik olarak zayıf karlılık gelişimi öngörüyoruz. 

Swaplardan arındırılmış net faiz marjında 120 baz puan düşüş hesaplıyoruz. Bunun en temel 

sebebi artan swap giderleri ve TL kredi-mevduat makasında 350 baz puan düşüş beklentimiz. 

Kredi büyümesinde yavaşlamanın komisyon gelirlerine olumsuz olarak yansımasını tahmin 

ediyoruz. Takibe girişler de bir miktar artış nedeniyle risk maliyetinde artış bekliyoruz.  

Türk Havacılık Sektörü : Ocak Ayı Trafik Sonuçları 

Devlet Hava Meydanları (DHMİ), Ocak’21 ayı hava trafik sonuçlarını açıkladı.  

Buna göre, toplam havayolu trafiği, yurtiçi hatlarda %57, yurtdışı hatlarda %70 olmak üzere, 

toplam %63 daraldı.  

Sonuçlardaki zayıflık, arkasında yatan nedenin de  doğal sonucu olarak, tek bir havalimanıyla 

kısıtlı değilken, toplam dış hat trafiğinde en önemli paya sahip iki havalimanı İstanbul Yeni 

Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanları benzer uçuş sayılarına rağmen, Aralık ayına 

göre daha az yolcu ağırladılar.  
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Özetle, Havacılık Sektörü’ nün içerisinden geçtiği zorlu dönemin devam ettiğini işaret eden 

Ocak ayı sonuçlarını olumsuz karşılamakla birlikte, açıklamanın hisse fiyatları üzerindeki 

etkisinin, sonuçlar pek yeni bir şey içermediğinden, sınırlı olmasını bekliyoruz. 

Açıklanan Temettüler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TLmn Şirket Adı Açıklanma Tarihi Net Satış VAFÖK
VAFÖK

Marjı %
Net Kar

Net Kar

Marjı %
Net Satış VAFÖK

VAFÖK

Marjı %
Net Kar

Net Kar

Marjı %
Net Satış VAFÖK Net Kar Net Satış VAFÖK Net Kar

VAKBN T. Vakıflar Bankası 9 Şubat 686 701

FROTO Ford Otosan 10 Şubat 19,742 1,873 1,305 19,815 1,904 1,554

AYGAZ Aygaz 11 Şubat 3,094 107 63 3,029 137 106

EREGL Ereğli Demir Çelik 11 Şubat 9,952 2,263 1,339 9,974 2,293 1,592

TUPRS Tüpraş 11 Şubat 13,200 356 486 16,245 331 316

AVISA Avivasa Emeklilik 8 Şubat 60.4 40.2% 84 86

HDFGS Hedef Girişim Srmy. Y.O. 8 Şubat 169.9 167.9 1.0 168.6 1.0 a.d. a.d. 3.3 pp a.d. 2.3 pp

INFO İnfo Yatırım 8 Şubat 5,148.9 30.4 0.0 18.0 0.0 a.d. a.d. -9.7 pp a.d. -3.7 pp

ISCTR İş Bankası (C) 8 Şubat 1,626.8 -29.6% 1,314 1,466

KRTEK Karsu Tekstil 8 Şubat 107.7 23.9 0.2 7.3 0.1 36.0% a.d. 16.5 pp a.d. 15.3 pp

YGGYO Yeni Gimat G.M.Y.O 8 Şubat 49.7 35.6 0.7 -6.8 -0.1 -21.2% -23.6% -2.2 pp a.d. -267.6 pp

SASA Sasa 9 Şubat 1,952.5 471.2 0.2 366.6 0.2 141.8% a.d. 13.3 pp 266.8% 6.4 pp

DERAS Derlüks Deri Sanayi 5 Şubat 86.3 2.8 0.0 2.6 0.0 71.4% -0.9% -2.3 pp 203.9% 1.3 pp

FMIZP F-M İzmit Piston 4 Şubat 39.9 11.4 0.3 10.1 0.3 52.7% 66.0% 2.3 pp 6.6% -11.0 pp

HEKTS Hektaş 4 Şubat 304.2 64.7 0.2 61.2 0.2 145.4% 89.9% -6.2 pp 75.9% -7.9 pp

OTKAR Otokar 4 Şubat 1,159.3 277.9 0.2 298.2 0.3 109.5% a.d. 13.6 pp a.d. 15.9 pp 992 275 221 1,116 273 240

ARDYZ Ard Grup Bilişim Teknolojileri 3 Şubat 63.9 40.8 0.6 36.7 0.6 68.7% 106.9% 11.8 pp 141.2% 17.3 pp

RYGYO Reysaş G.M.Y.O. 3 Şubat 68.5 61.0 0.9 483.8 a.d. 36.0% 37.4% 0.9 pp -7.3% a.d.

TOASO Tofaş Otomobil Fab. 3 Şubat 9,322.0 1,110.9 0.1 639.2 0.1 69.8% 67.1% -0.2 pp 41.9% -1.3 pp 7,940 907 705 8,196 904 670

TTKOM Türk Telekom 3 Şubat 7,650.5 3,342.7 0.4 1,104.4 0.1 21.7% 17.7% -1.5 pp 102.8% 5.8 pp 6,700 3,434 859 7,349 3,374 1,008

YKBNK Yapı Ve Kredi Bankası 3 Şubat 765.1 190.6% 763

AKBNK Akbank 2 Şubat 1,848.1 39.0% 1,678 1,660

MARKA Marka Yatırım Holding 2 Şubat 7.8 -0.1 0.0 0.3 0.0 222.7% a.d. -34.4 pp -91.2% -142.5 pp

YESIL Yeşil Yatırım Holding 2 Şubat 0.0 -0.1 a.d. 23.3 a.d. a.d. a.d. a.d. -55.6% a.d.

ATAGY Ata G.M.Y.O. 1 Şubat 0.8 -0.8 -1.0 4.2 a.d. -83.4% a.d. -82.0 pp a.d. a.d.

INVEO Inveo Yatırım Holding 1 Şubat 30.7 26.0 0.8 168.6 a.d. 50.6% 49.0% -0.9 pp 255.6% a.d.

ISMEN İş Yatırım 1 Şubat 28,026.9 498.0 0.0 338.9 0.0 -77.2% 157.5% 1.6 pp 268.5% 1.1 pp

MSGYO Mistral G.M.Y.O 1 Şubat 1.9 0.7 0.3 7.9 a.d. -79.4% -86.3% -17.5 pp -74.0% a.d.

SISE Şişe Cam 1 Şubat 6,708.3 1,545.9 0.2 745.6 0.1 38.5% 53.4% 2.2 pp 36.7% -0.2 pp 6,332 1,307 450

SNPAM Sönmez Pamuklu 1 Şubat 26.1 8.3 0.3 7.9 0.3 19.2% 63.2% 8.5 pp -50.5% -42.9 pp

SONME Sönmez Filament 1 Şubat 2.2 1.9 0.8 31.3 a.d. 42.8% 32.1% -6.9 pp 95.7% a.d.

OYAYO Oyak Y.O. 30 Ocak 26.8 2.5 0.1 2.5 0.1 16.4% 139.5% 4.8 pp 139.5% 4.8 pp

ANSGR Anadolu Sigorta 29 Ocak 80.5 -13.9% 102

ISFIN İş Finansal Kiralama 29 Ocak 60.7 a.d.

ISGSY İş Girişim Srmy. Y.O. 29 Ocak 0.1 -2.5 -19.8 -2.8 -22.5 a.d. a.d. -2,199.2 pp a.d. -2,477.6 pp

ISGYO İş G.M.Y.O. 29 Ocak 107.8 34.8 0.3 275.6 2.6 -86.8% -47.2% 24.2 pp -16.2% 215.4 pp 110 41 262

ISYAT İş Y.O. 29 Ocak 136.5 8.3 0.1 7.6 0.1 66.7% -26.1% -7.7 pp -29.1% -7.5 pp

TSGYO T.S.K.B. G.M.Y.O. 29 Ocak 6.4 3.5 0.5 24.0 a.d. 9.7% 207.8% 35.4 pp -61.6% a.d.

YKGYO Yapı Kredi Koray G.M.Y.O. 29 Ocak 12.7 -0.5 0.0 1.9 0.2 0.4% a.d. -2.5 pp -53.5% -17.6 pp

QNBFB Qnb Finansbank 28 Ocak 651.2 -1.7%

ANHYT Anadolu Hayat Emek. 28 Ocak 133.3 10.2% 110 119

COSMO Cosmos Yatırım Holding 28 Ocak 5.0 -0.1 0.0 -0.1 0.0 -70.1% a.d. -8.3 pp a.d. -6.3 pp

GARAN Garanti Bankası 28 Ocak 1,110.8 -9.1% 1,103 1,252

QNBFB Qnb Finansbank 28 Ocak 651.2 -1.7%

SAFKR Safkar Ege Sogutmacılık Klıma 28 Ocak 36.5 7.8 0.2 6.1 0.2 32.2% 79.3% 5.6 pp 224.5% 10.0 pp

GARFA Garanti Faktoring 27 Ocak 14.7 a.d.

QNBFL Qnb Finans Finansal Kiralama 27 Ocak 34.2 143.1%

GRNYO Garanti Y.O. 26 Ocak 15.5 1.1 0.1 0.9 0.1 -42.0% -12.5% 2.3 pp 29.3% 3.3 pp

PAMEL Pamukova Elektrık 26 Ocak 0.8 0.0 0.1 -1.9 -2.4 119.3% a.d. 6.1 pp a.d. 463.4 pp

ARCLK Arçelik 25 Ocak 13,334.7 1,887.3 0.1 1,163.5 0.1 59.4% 143.6% 4.9 pp a.d. 5.9 pp 12,437 1,610 743 12,494 1,678 942

OSMEN Osmanlı Yatırım Menkul Değerler 25 Ocak 2,105.1 22.7 0.0 20.1 0.0 a.d. a.d. -26.4 pp 274.4% -27.2 pp

Kaynak: YKY Araştırma, Şirket, KAP, Research Turkey

4Ç20 MALİ TABLO TAKVİMİ

Res. Turkey (MEDIAN Kons.)

YKY TahminBUGÜN AÇIKLAYACAK ŞİRKETLER

AÇIKLAYAN ŞİRKETLER 4Ç20 YKY Tahmin

4Ç20 Yıllık Değişim Res. Turkey (MEDIAN Kons.)

Yıllık Değişim

Hisse Adı Dağıtma Tarihi HBT (Brüt) HBT (Net)  Temettü Verimi % Genel Kurul Tarihi

AVISA 29/03/2021 0,44 0,38 2,2%

AVISA 28/09/2021 0,44 0,38 2,2%



 
 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇEKİNCE: 

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.  Söz konusu rapor belli bir kişiye veya mali durumları, risk ve getiri tercihleri benzer nitelikteki 

bir gruba yönelik olarak hazırlanmamıştır. Belirli bir getirinin sağlanacağına dair herhangi bir vaat veya taahhütte 

bulunulmamaktadır. Tüm yorum ve tavsiyeler öngörü, tahmin ve fiyat hedeflerinden oluşmaktadır. Zaman içinde piyasa 

koşullarında meydana gelen değişiklikler nedeniyle söz konusu yorum ve tavsiyelerde değişikliğe gidilebilir. Size uygun 

olan yatırım araçlarının ve işlemlerin kapsam ve içeriği uygunluk testi neticesinde belirlenir. Uygunluk testi, yatırım 

kuruluşu tarafından pazarlanan ya da müşteri tarafından talep edilen ürün ya da hizmetin müşteriye uygun olup 

olmadığının değerlendirilmesi amacıyla, müşterilerin söz konusu ürün veya hizmetin taşıdığı riskleri anlayabilecek bilgi 

ve tecrübeye sahip olup olmadıklarının tespit edilmesidir. Bu raporda yer alan her türlü bilgi, yorum ve tavsiye uygunluk 

testi ile tespit edilecek risk grubunuz  ve getiri beklentiniz ile uyumlu olmayabilir. Bu nedenle, uygunluk testi neticesinde 

risk grubunuz tespit edilmeden sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi amaç, bilgi ve 

tecrübenize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgi ve veriler, araştırma grubumuz tarafından güvenilir 

olduğuna inanılan kaynaklardan derlenmiş olup, doğrulukları ayrıca araştırılmamıştır. Bu nedenle, bu bilgilerin tam veya 

doğru olmaması nedeniyle doğabilecek zararlardan Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve çalışanları sorumlu 

değildir. Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından farklı bölümlerde istihdam edilen kişilerin veya Yapı Kredi 

Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin ortaklarının ve iştiraklerinin bu raporda yer alan tavsiyelerle veya görüşlerle hemfikir 

olmaması mümkündür. Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile piyasanın işleyişinden kaynaklanan makul 

nedenlerden dolayı, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ortakları, çalışanları, yöneticileri ve bunlarla doğrudan ve 

dolaylı olarak ilişkileri bulunan istihdam ilişkisi doğuracak bir sözleşme çerçevesinde veya herhangi bir sözleşme 

olmaksızın çalışan ve tavsiyenin hazırlanmasına katılan tüm gerçek veya tüzel kişiler ile müşterileri arasında önlemeyen 

çıkar çatışması ve objektifliği etkilemesi muhtemel nitelikte ilişkiler doğabilir. Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş., 

ortakları veya iştirakleri, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirildikleri yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile yan 

hizmetlerini, bu raporda bahsi geçen şirketlere, muhtelif zamanlarda, sunmayı teklif edebilir veya sunabilir. Muhtelif 

zamanlarda, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin, ortaklarını, iştiraklerinin ve işbu kapsamdaki yöneticilerinin, 

yetkililerinin, çalışanlarının veya temsilcilerinin, doğrudan veya dolaylı olarak, raporda bahsi geçen işlemler, menkul 

kıymetler veya emtialar üzerinde pozisyonları bulunabilir veya farklı nedenlerle ilgi ve ilişkileri bulunabilir. Söz konusu 

çıkar çatışması durumlarında Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş., internet sitesinde yer alan Çıkar Çatışması 

Politikası uyarınca hareket eder. Bu rapor, sadece gönderildiği kişilerin kullanımı içindir. Bu raporun tümü veya bir kısmı 

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilere 
gösterilemez, ticari amaçla kullanılamaz. 

 
 


