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GÜNLÜK YATIRIM BÜLTENİ 

BIST-100 endeksinde satış baskısı devam ediyor 

Küresel piyasalarda delta varyantına yönelik haber akışı, aşılama süreci, 

merkez bankalarının varlık alım programlarına yönelik ayarlamaları takip 

edilen ana konu başlıkları olmaya devam ediyor. Jackson Hole toplantısı 

ardından ABD'de beklenenden daha zayıf istihdam verileri, FED’in 

tapering’e yönelik somut adımlarının en azından Eylül ayı toplantısında 

gelmeyebileceği beklentilerini ön plana getirirken, delta varyantının 

ekonomik toparlanmayı olumsuz etkilemesinin büyüme tahminlerinin 

gözden geçirmesine yol açtığını takip ettik. Riskten kaçış eğiliminin öne 

çıktığı Cuma günü piyasalar haftayı sert satış baskısı altında tamamladı. 

Küresel risk barometresi olarak da izlenen S&P 500 endeksi 50 günlük 

ortalamasının altına gerileyerek %0.9 ekside, teknoloji endeksi Nasdaq 

%0.9 ekside, Dow Jones sınai endeksi %0.5 ekside, Russell 2000 endeksi 

ise %0.1 artıda kapanış yaptı. Beyaz Saray'dan borç limitini artırmamanın 

bir durgunluğa neden olabileceğine dair uyarı ve FDA danışma 

komitesinin, 16 yaş ve üstü kişiler için Pfizer'in aşısına karşı oy 

kullandığına dair haberler ön plandaydı. Ayrıca ABD'de Biden ile 

görüşmesinde 3,5 trilyon dolarlık harcama paketi konusunda bir orta yol 

bulamayan Senatör Joe Manchin'in Kongre'nin bu paketi oylamasını 

erteletmeye çalıştığı öne sürüldü (Axios). On bir sektörün sadece biri 

pozitif kapanış yaptı. Materyaller, teknoloji, Telekom, sınai ve gayrimenkul 

en kötü performans gösteren sektörler oldu. Sağlık sektörü artıda kapanış 

yaptı. (MSCI Dünya: %-0.8, MSCI EM %+0.2, MSCI Türkiye ETF %-1.1). 

Volatilite endeksi VIX %11 civarı yükselirken uzun vadeli tahvil faizleri 

günü yükselişle tamamladı. ABD 10 yıllık tahvil faizi dört baz puan 

yükselerek %1.37, 2 yıllık tahvil faizi değişim göstermedi ve %0.22 

seviyesinde günü tamamladı.  

Günlük Takvim   

 14:00 Hazine ve Maliye Bakanlığı 2 yıl vadeli altı ayda bir kupon 

ödemeli tahvil ihalesi gerçekleştirecek 

 14:00 Hazine ve Maliye Bakanlığı 4 yıl vadeli altı ayda bir kupon 

ödemeli tahvil ihalesi gerçekleştirecek 

 13:35 Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Isabel Schnabel 

konuşacak 

Bültenden Başlıklar 

 Piyasa Yorumu 

 Bankalar – Takibe atma esnekliklerinde sona gelindi 

 BDDK – Tüketici kredilerinde vade kısıtlaması 

 

 

 

Sermaye Piyasası

BIST-100 (TL)

BIST-100 (US$)

Günlük Değişim (TL)

Günlük Hacim (BIST-100)

Günlük Hacim (BIST-TÜM)

Toplam Piyasa Değeri US$170.1 mlr

Halka Açıklık Oranı 27.2%

3 Aylık Günlük İşlem Hacmi US$2,120 mn

BIST-100 Getirisi (TL)

1 haftalık / 1 aylık -1.3% / -2.8%

3 aylık / 12 aylık 0.4% / 27.9%

En çok artan TL/hisse Değişim

PGSUS 70.50            3.7%

CIMSA 26.98            3.5%

KCHOL 23.50            3.4%

AKSA 20.92            3.3%

TUKAS 6.97             3.1%

En çok azalan TL/hisse Değişim

AEFES 20.88            -3.3%

TRGYO 3.56             -3.3%

KOZAA 14.44            -3.1%

HLGYO 2.46             -2.4%

ENJSA 10.56            -2.1%

Hacim US$mn Değişim

THYAO 188              78.9%

GARAN 168              -16.0%

EREGL 71               22.1%

TUPRS 60               -1.7%

KRDMD 57               -4.1%

1,419

166

0.1%

US$1,491 mn

US$2,177 mn
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PiYASA YORUMU  

Küresel piyasalarda delta varyantına yönelik haber akışı, aşılama süreci, merkez bankalarının 

varlık alım programlarına yönelik ayarlamaları takip edilen ana konu başlıkları olmaya devam 

ediyor. Jackson Hole toplantısı ardından ABD'de beklenenden daha zayıf istihdam verileri, 

FED’in tapering’e yönelik somut adımlarının en azından Eylül ayı toplantısında 

gelmeyebileceği beklentilerini ön plana getirirken, delta varyantının ekonomik toparlanmayı 

olumsuz etkilemesinin büyüme tahminlerinin gözden geçirmesine yol açtığını takip ettik. 

Riskten kaçış eğiliminin öne çıktığı Cuma günü piyasalar haftayı sert satış baskısı altında 

tamamladı. Küresel risk barometresi olarak da izlenen S&P 500 endeksi 50 günlük 

ortalamasının altına gerileyerek %0.9 ekside, teknoloji endeksi Nasdaq %0.9 ekside, Dow 

Jones sınai endeksi %0.5 ekside, Russell 2000 endeksi ise %0.1 artıda kapanış yaptı. Beyaz 

Saray'dan borç limitini artırmamanın bir durgunluğa neden olabileceğine dair uyarı ve FDA 

danışma komitesinin, 16 yaş ve üstü kişiler için Pfizer'in aşısına karşı oy kullandığına dair 

haberler ön plandaydı. Ayrıca ABD'de Biden ile görüşmesinde 3,5 trilyon dolarlık harcama 

paketi konusunda bir orta yol bulamayan Senatör Joe Manchin'in Kongre'nin bu paketi 

oylamasını erteletmeye çalıştığı öne sürüldü (Axios). On bir sektörün sadece biri pozitif 

kapanış yaptı. Materyaller, teknoloji, Telekom, sınai ve gayrimenkul en kötü performans 

gösteren sektörler oldu. Sağlık sektörü artıda kapanış yaptı. (MSCI Dünya: % -0.8, MSCI EM 

%+0.2, MSCI Türkiye ETF %-1.1). Volatilite endeksi VIX %11 civarı yükselirken uzun vadeli 

tahvil faizleri günü yükselişle tamamladı. ABD 10 yıllık tahvil faizi dört baz puan yükselerek 

%1.37, 2 yıllık tahvil faizi değişim göstermedi ve %0.22 seviyesinde günü tamamladı. Son üç 

haftanın zirvesine yükselen ABD Dolar endeksi ise %0.3 artışla günü 93.21 seviyesinde 

tamamladı. 

Son gelişmelere baktığımızda Çinli Evergrande Group’taki borç krizi soru işareti yaratmaya 

devam ediyor. 300 milyar dolardan fazla borcu bulunan Evergrande’nin iki bonosu için 

perşembe günü faiz ödemesi yapması gerekiyor. Halihazırda banka kredi geri ödemelerinde 

geri düşen emlak devinin işlem gören tahvil ve bonolarının da değeri giderek düşüyor. 

Evergrande’nin bir bonosu, işlemlerde ihraç fiyatının %30’una kadar gerileyerek güçlü iflas 

riskine işaret etti. Çin cuma günü finansal sisteme 14 milyar dolarlık kısa vadeli nakit sürse de 

Evergrande borç riskinin yayılma endişesi piyasalarda hakim. 

Bu sabah:   

- Asya piyasalarında satış baskısı öne çıkıyor 

- Bugün Japonya ve Çin’de piyasalar kapalı olacak.  

- Avrupa ve ABD vadelilerinde satış baskısı etkili 

- S&P 500 %0.8 civarı ve Nasdaq vadeli %0.6 civarı ekside 

- Altın ekside 

- Brent petrol ekside 

- ABD 10 yıllık tahvil faizi iki baz puan artıda  

- Dolar endeksinde yükselişler etkili 

- Gelişmekte olan ülke döviz kurları dolara karşı değer kaybediyor 



 

 

 
 

                                                                 3  Yapı Kredi Yatırım Araştırma 

yky_arastirma@yapikredi.com.tr 

Günlük Yatırım Bülteni  -  20/09/21 

BIST-100 endeksinde satış baskısı devam ediyor.  Piyasada 2 Eylül tarihinde 1,485 direnç 

noktasında başlayan aşağı yönlü düzeltme hareketi devam ederken, hisse senedi piyasasının 

haftayı %1,34'lük kayıpla tamamladığını görüyoruz. Son dönem piyasa hareketlerini 

incelerken dikkatimizi çeken önemli bir nokta, endeksin TL bazındaki teknik yapısıyla USD 

bazındaki teknik yapısının ciddi farklılıklar sergilediği şeklindedir. TL bazındaki teknik resimde 

1,410 ila 1,390 aralığının önemli bir destek görevi üstlenebileceği ve 1,485 bölgesinden 

başlayan satış baskısının ardından, adı geçen seviyelerden itibaren piyasada yukarı yönlü 

dikkate değer tepki denemeleri oluşabileceği gözükmektedir. Ancak, USD bazlı analizde ise, 

öneceki haftalarda 1,90 USD bölgesinden başlayan gerilemenin ardından, 2021 ilk çeyrekten 

itibaren piyasanın içinde hareket ettiği 1,55-1,90 bandının büyük bir konsolidasyon süreci 

olabileceği ve özellikle de 1,90'lar yukarı yönde aşılmadıkça, teknik yapıda sırasıyla 1,55-1,45 

ve 1,35 USD seviyelerini hedefleyebilecek gerileme riskleri bulunmaktadır. Dolayısıyla 

önümüzdeki kısa dönemde kur hareketlerinin de, hisse senedi piyasası üzerinde etkili 

olabilecek önemli bir faktör olarak yakından izlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. (Teknik Bülten) 

Bu hafta Fed FOMC toplantısı (22 Eylül) ve TCMB PPK toplantısı (23 Eylül) başta olmak üzere, 

Eylül ayı öncü PMI endeksleri, ABD’de konut verileri ve yurtiçinde Hazine ihaleleri takip 

edilecek. FOMC’nin varlık alım programına yönelik bazı detaylar verme olasılığı takip 

edilecekken, açıklanacak tahminlerde üyelerin faiz beklentilerinin yer aldığı dot plotta 2022 

(sıfır faiz artışı) ve 2023 (2 faiz artışı) medyan beklentilerinde değişikliğe gidilmesi 

beklenmiyorsa da 2023 yılı için yukarı yönlü risklerin mevcut olduğunu belirtmek istiyoruz. 

Örneğin 2’den 3’e yükselmesi beklentiler arasında yer alıyor. Ekonomik tahminlerde ise 

varyant etkisi ile büyümenin aşağı, enflasyonun ise yukarı revize edilmesi bekleniyor. Diğer 

taraftan ABD ve Euro Bölgesinde açıklanacak PMI endekslerinde ise delta varyantının 

olumsuz etkisinin görebiliriz ve endekslerde Eylül ayında aşağı yönlü eğilim devam edebilir.  

Sektör ve Şirket Haberleri  

Bankalar – Takibe atma esnekliklerinde sona gelindi 

BDDK’nın sorunlu ve yakın izlemedeki kredileri takibe atma süresinde sağladığı esneklikler 30 

Eylül 2021 itibarı ile sonlanacak. Ayrıca tüketici kredilerinde ve kredi kartlarında müşterilere 

sağlanan bazı esneklikler de son bulacak. Sadece sermaye yeterliliği hesaplaması ile ilgili bir 

esneklik devam edecek. Bu esneklikler ilk defa Mart 2020’de uygulanmaya başlamıştı. 30 Eylül 

sonrasında takipteki krediye geçişte 90 gün kullanılacak ve yakın izlemeye geçişte 30 gün 

kullanılacak. Covid-19 esneklikleri ile takipteki kredi oranlarında düşüş olmasına rağmen 

özellikle özel bankalar ihtiyatlılık doğrultusunda karşılık oranlarını belirgin yükselttiler. 30 

Eylül’den itibaren takipteki kredilerde artış olacak fakat halihazırda karşılıklar ayrılması 

sayesinde bunun banka karlılıkları üzerinde önemli bir olumsuz etkisi olmasını beklemiyoruz. 

Normalleşmeyi olumlu olarak karşılıyoruz. Beklentilere paralel olması nedeniyle banka 

hisseleri için nötr olarak değerlendiriyoruz. 

BDDK – Tüketici kredilerinde vade kısıtlaması  

BDDK 50 bin TL üstü bireysel ihtiyaç kredilerinde (BİK) vadeyi 24 aya düşürdü (daha önceden 

36 aydı). Sektörde 24 ay vadeli BİK’in toplam BİK içindeki payı %80 seviyesindedir fakat 

kredilerin tutarına göre bir kırılım mevcut değil. Toplam BİK hacmi 425 milyar TL’dir ve yaklaşık 

23 milyon kredi kullanan vardır ve bu kişi başına yaklaşık 20bin TL ortalama krediye denk 

gelmektedir. BİK’in toplam krediler içindeki payı Garanti ve Akbank’ta %13 seviyesinde. 
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İşbankası’nda %12, Vakıfbank’ta %10 ve Halkbank’ta %5 seviyesinde. Bankalar için nötr 

olarak değerlendiriyoruz. 

Açıklanan ve Dağıtılan Temettüler 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

Sermaye Hareketleri 

 

 

 

Hisse Adı Dağıtma Tarihi 
HBT 

(Brüt) 

HBT 

(Net)

 Temettü Verimi 

%

LKMNH 20/09/2021 0,11 0,09 1,0%

LUKSK 22/09/2021 0,15 0,13 0,3%

AGESA 28/09/2021 0,44 0,38 2,5%

ADEL 30/09/2021 0,64 0,54 2,3%

VESTL 30/09/2021 2,35 1,99 8,4%

TTKOM 01/10/2021 0,18 0,15 2,5%

YATAS 06/10/2021 0,18 0,24 2,0%

YKSLN 07/10/2021 0,03 0,03 0,7%

BIZIM 08/10/2021 0,32 0,27 2,6%

PKART 15/10/2021 0,28 0,24 1,5%

EGPRO 18/10/2021 0,44 0,38 1,6%

OSMEN 25/10/2021 0,07 0,06 0,3%

TCELL 27/10/2021 0,39 0,33 2,5%

Hisse Tarih

Bedelsiz 

Sermaye 

Arttırım Oranı 

(%)

Mevcut 

Sermaye (TL)

Yeni Sermaye 

(TL)

KRVGD 20/09/2021 28,0 187.500.000 240.000.000



 
 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, bi lgi 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. 

 
 


