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Önsöz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fed’in faiz artışı ve sterilizasyon sürecinin yüksek perdeden konuşulmaya başlanması, gelişmekte 
olan ülkelere olan sermaye akışının yavaşlayacağı hatta sermaye çıkışı olacağı endişesini artırdı. Bu 
süreç 2015 yılında borçluluk oranı başka bir tabirle sermaye ihtiyacı yüksek ülkelere temkinli 
yaklaşılmasına neden oldu. Yılın üçüncü çeyreğine geldiğimizde Fed’in faiz artış tarihinin yaklaşması 
ve Çin’de hisse senetleri piyasasında son bir yılda %150’ye yakın yükselişle oluşan balonun patlaması 
tüm kürede hisse senetleri piyasasından çıkışa neden oldu. Bu sürece BIST’in de ayak uydurduğunu 
yılın üçüncü çeyreğinde ortalamalara yakın bir değer kaybı yaşadığını gördük. Buna karşın yılın ilk 
çeyreğinde global piyasalarda yükselişler yaşanırken, negatif ayrışmış olan BIST’in ilk 9 aylık 
performansı ortalamanın altında kalmış oldu.   
 
Yılın son çeyreğinde de gündemimizin çok fazla değişmediğini söylemek mümkün. Dışarıda Fed’in 
faiz artış sürecinin içeride de seçimlerin ortaya çıkardığı belirsizlik devam ediyor. Bu iki konuda 
beklentimiz, 1 Kasım seçimlerinin ardından sonuç ne olursa olsun bir hükümet kurulacağı, Fed’in de 
aralık ayında faiz artışı yapacağı yönünde. Üçüncü çeyreğe yönelik stratejimizi kurarken bu 
varsayımları kullandık. 
 
Üçüncü çeyrekte açıklanan öncü veriler bizlere büyümedeki yavaş seyrin devam ettiğini gösterdi. İlk 
iki çeyrekte açıklanan büyüme rakamlarında piyasa beklentilerine göre pozitif rakamlar görülse de, 
bu rakamların detayının üretime dayanmıyor olması verilerin sürdürülebilirliğini tartışmaya açtı. 
Gedik Yatırım olarak sene başında %3,3 olarak tahmin ettiğimiz büyüme rakamını yılın ikinci 
çeyreğinde %3,1’e revize etmiştik. Üçüncü çeyreğe yönelik öncü verileri göz önünde bulundurarak 
yılsonu büyüme tahminimizi %3’e revize ediyoruz. Revize gerekçelerimiz ve makro verilere ilişkin 
diğer tahminlerimiz raporun içeriğinde yer almaktadır. 
 
Büyüme ve enflasyon başta olmak üzere makro hedeflerden negatif yönde gerçekleşen sapmalarla 
birlikte, siyasi ve jeopolitik risklerin BIST ve TL tarafında yeterince fiyatlandığını, hisse senetlerinde 
emsal teşkil edebilecek ülke piyasalarına ve tarihsel çarpanlara göre ucuz olarak nitelendirilebilecek 
seviyelere gelindiğini düşünüyoruz. Sene başında BIST 100 için kötümser senaryomuzda istatistiksel 
yöntemlerle hesapladığımız en düşük rakamı 66,000 olarak belirtmiştik. Bu yıl içinde şuana kadar 
görülen en düşük rakam ise 69,797 oldu. Son haftalarda ise yurtdışında yaşanan negatif gelişmelere 
rağmen 70,000 üzerinde tutunmaya çalışan bir endeks izledik. İlerleyen sayfalarda değerlemeler 
bazında ucuzladığını düşündüğümüz, mali yapıları güçlü, orta ve uzun vadeli yüksek potansiyel sunan 
hisse senetleri içinde en çok beğendiklerimizi paylaştık. Bu şirketler ilişkin değerlendirmelerimizi ve 
hedef fiyatlarımızı ilerleyen sayfalarda bulabilirsiniz.  
 
Hisse senetleri tarafında 2015’in son çeyreğini stratejimizi “2016 için biriktir” şeklinde özetledik. 
Üçüncü çeyrekte gerçekleşen volatilitenin devam etme olasılığına karşı temkinli bir strateji ile 
68,000’e kadar olacak geri çekilmeleri de göz önünde bulundurarak kademeli bir şekilde alım 
yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Özellikle siyasi belirsizliğin ortadan kalktığına yönelik bir algı 
oluşacak olursa BIST’in üzerinde uzun süredir devam eden baskının azalacağını düşünüyoruz. Geçmiş 
yıllardaki seçim tecrübelerimiz piyasanın hükümet sözcüğüne oldukça sıcak yaklaştığını gösterdi. Bu 
sene de benzer bir sürecin yaşanmaması için bir engel görmüyoruz.  
 
Belirsizliklerin ve volatilitenin azaldığı, kazançların arttığı bir çeyrekle yılı kapatmak ümidiyle… 

 
Saygılarımla, 

Üzeyir DOĞAN 
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Üçüncü dalga GOP’ları vurdu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Türbülans Çağı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ABD’de mortgage ile başlayan ve Lehman Brothers’ın iflası ile derinleşen mali krizin ikinci ayağını 
Avrupa’daki yüksek borçlu ülkeler oluşturmuştu. ABD’nin krizden daha doğrusu kriz sürecinde alınan 
önlemlerden çıkışının tartışıldığı 2015’in ikinci ve üçüncü çeyreğinde bu halkaya üçüncü ayak olarak 
gelişmekte olan ülkeler eklendi. Bu ülkelerden borç oranı (kamu+özel) yüksek olanlar başka bir 
tabirle finansman ihtiyacı yüksek olanlar 2015 yılının geri kalanında finans piyasalarının cüzzamlıları 
oldular. Bunun yanında gelişmekte olan ülkelere bakışta tek kriter borçluluk da olmadı. Büyüme, 
enflasyon, cari açık gibi makro verilerde sıkıntı yaşayan ya da siyasi sorunları olan ülkeler de uzak 
durulacak ülkeler listesine eklendi. Bu durumun Fed’in faiz artışı ve sterilizasyon süreci netleşene 
kadar devam etmesi ilk senaryo olmasına karşın, son çeyrekte sorunlarını aşabileceğine inanılan, 
yeterince ucuzlamış bazı piyasalar/ülkeler yeniden cazibe merkezi olabilirler. Uzun süredir siyasi 
belirsizliğin baskıladığı Türkiye’de 1 Kasım seçimlerinin ardından kalıcı/icracı bir hükümet ortaya 
çıkacak olur ve güçlü bir ekonomik kadro ve program ortaya konabilecek olursa yılın son aylarında 
Türkiye de bu cazibe merkezleri arasına girebilir.    
 
Başta Çin olmak üzere gelişmekte olan piyasalardaki baskının en çok hissedildiği dönem yılın üçüncü 
çeyreği oldu. Bu dönemde artan volatilite sadece gelişmekte olan ülkeleri değil, gelişmiş piyasaları da 
vurdu. Hisse senetlerinde, para birimlerinde, emtialarda ve hatta faizlerde sert volatilitenin yaşandığı 
bu dönemde zaman zaman görülen panik ataklar yeni bir global kriz geliyor yorumlarına neden oldu. 
Özellikle Çin hisse senedi piyasasında uzun süredir dillendirilen balon oluşumunun sonlanması ve 
buradaki düşüşlerin panik şekline dönüşmesi tüm kürede hisse senetleri piyasasından sert çıkışlara 
neden oldu. Shanghai Bileşik Endeksi haziran ayının başına kadar olan yaklaşık bir yıllık süreçte 
%150’ye yakın prim yaparken,  Haziran ayından Eylül ayına kadar olan süreçte gördüğü zirve seviyeye 
göre yaklaşık olarak %40 değer kaybetti. Bu düşüşle birlikte geçtiğimiz yıl yükselişin başladığı 
seviyelere göre yaklaşık %50’lik bir prim kalmış oldu. Çin hükümetinin aldığı sıradışı önlemler (halka 
açık 2400 kadar şirketin yaklaşık yarısının bir süreliğine işleme kapatılması, açığa satışların 
yasaklanması, büyük yatırımcılara getirilen satış yasakları, piyasayı desteklemek için devlet alımları, 
inceleme ve soruşturmalar vs.) hisse senetlerindeki düşüşün hızını yavaşlatmış ve son haftalarda bir 
denge oluşmuş olsa da alınan bu önlemlerin sorunun temeline inmekten çok paniği durdurma 
amacıyla yapıldığı bir gerçek. Bu nedenle önümüzdeki aylarda Çin kaynaklı yeni türbülanslar görme 
ihtimalimiz oldukça yüksek görünüyor. 
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Çin Global Kriz 
Değil, Global 

Türbülans Kaynağı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Son yıllarda Çin’in büyümesindeki yavaşlama ve verilerin sağlığı piyasaların gündeminde olsa da 
büyük oranda kapalı bir ekonomi olması ve yönetim şekli nedeniyle batı ve diğer gelişmekte olan 
ülkelerle benzer değerlendirme metotları kullanmak çok mümkün değil. Veriler gibi piyasanın işleyişi 
ve piyasaya yapılan müdahaleler de çok büyük farklılıklar gösterebiliyor. Devletin veriler ve piyasa 
üzerindeki kontrol gücü Çin’in kapitalizmin alışılagelmiş piyasa ve mali krizlerinden birine yakalanma 
riskini düşürüyor. Buna karşın büyümenin yavaşlaması gerek Çin gerekse dünyanın geri kalanı için 
farklı sorunlar doğurabilir.  Bunların başında Çin’in talebini karşılamak için kurulan birçok hammadde 
ve enerji kapasitenin atıl duruma düşmesi, bu ürünlerin fiyatının daha da düşmesi ya da uzun süre 
düşük kalması, Çin dışına açılmak zorunda kalan şirketlerin dünyanın geri kalanı ile gireceği rekabet, 
dünya ticaretinin ve büyümesinin daha da yavaşlaması, işsizlik oranlarının artması gibi birçok madde 
sayılabilir.  
 

Çin’in yuanı üçüncü 
çeyrek içinde üst üste 3 
kez devalüe etmesi, Çin 
rekabetinin baskısı altında 
bulunan başta bölge 
ülkeleri olmak üzere 
dünyanın genelinde 
büyük bir endişe 
oluşturdu. Yüzde %7,2 
olan büyüme hedefini 
yakalamakta zorluk çeken 
Çin hükümetinin ilerleyen 
dönemde yeni 
devalüasyonlar yapması 
bölge ülkeleri başta 

olmak üzere dünyanın geri kalanında yeni türbülanslar yaşanmasına neden olabilir. Bu nedenle Çin 
piyasasındaki volatiliteyi ciddiye almakla birlikte asıl sorunun hisse senetlerindeki balonun patlaması 
değil, büyümenin daha da yavaşlaması olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle kalitesini tartışıyor olsak 
da Çin’de açıklanacak verilerin küresel piyasalar üzerindeki etkisinin çok daha net bir şekilde 
hissedeceğimiz bir döneme girdik.  
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Ne Zaman Değil 
Nasıl Artıracak? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ECB Muslukları 
Daha da Açacak 

2014’ün ortalarında başladığımız Fed faiz artışı tartışması 2015’in son çeyreğinde de öncelikli 
konumuz olmaya devam ediyor. Bu sefer  en yetkili ağızdan, Fed Başkanı Yellen’den ilk faiz artışının 
bu çeyrek içinde geleceği sözü alındı. Yellen’ın bu sözünü farklı zamanlarda bir kaç defa 
tekrarlamasına karşın piyasada hala tam anlamıyla bir mutabakat sağlanabilmiş değil. En yüksek 
olasılık Aralık ayına veriliyor olsa da yapılan ölçümler piyasa beklentisinin %50 üzerine çıkmadığını 
gösteriyor. Yellen önümüzdeki günlerde bu beklentiyi artıramayacak ve ardından Aralık ayında faiz 
artışı yapılacak olur ise bu beklenti farklılığı nedeniyle kısa vadeli bir türbülans yaşanabilir. Bu 
dönemde gelecek olumlu verilerin ve Yellen başta olmak üzere Fed yetkililerin yapacağı 
açıklamaların bu beklentiyi yükselteceğini düşünüyoruz. Aksi takdirde Fed piyasayı hazırlamak için 
faiz artışını öteleyebilir. Bu nedenle önümüzdeki dönemde ABD’de açıklanacak verileri ve Fed 
başkanlarının konuşmalarını yakından takip edeceğiz. Bizim beklentimiz ise Fed’in Aralık ayında 0,15 
ila 0,25 puan arasında faizlerde artış yapacağı yönünde. Yapılacak bu artıştan ziyade ortaya 
konulacak yeni yol haritasının daha önemli olacağını, piyasada oluşacak trendin de faiz artışına göre 
değil ortaya konulacak yol haritasına göre şekilleneceğini düşünüyoruz. Bu nedenle faiz artışı 
yapıldıktan sonra piyasa dostu bir yol haritası çizilecek olur ise GOP’lar üzerindeki baskının 
hafiflediğini görebiliriz. 
 

 
 
Euro Bölgesi’nden gelen veriler hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor. Avrupa Merkez Bankası’nın 
sene başında başlattığı ve Eylül 2016’ya kadar devam edecek olan devasa varlık alım programına 
rağmen, büyümenin yavaş seyretmesi ve yeniden deflasyonist sürece geçilmesi ECB’nin bir kez daha 
genişlemeci hamle yapma olasılığını artırıyor. Bu çeyrekte olmasa bile 2016’nın ilk aylarında bu 
beklentideki artışa paralel ECB’nin de yeni politikalar geliştireceğini düşünüyoruz. Mevcut durumda 
devam eden genişleme süreci ve buna ilave olarak yeni genişleme beklentilerinin dillendirilmeye 
başlaması nedeniyle Euro’nun uzunca bir süre daha Dolar karşısında zayıf kalacağını düşünüyoruz. 
Yeni genişleme beklentilerini artıracak olan etken ise, başta büyüme ve enflasyon olmak üzere Euro 
Bölgesi’nden gelecek zayıf veriler olacak.     
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Piyasa Hükümet 
Sözcüğünü Sever 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

7 Haziran seçimlerinin ardından en kötü senaryo olarak ortaya konulan yeni bir seçim fikri, koalisyon 
görüşmelerinin başarısız olması nedeniyle ülkenin gerçeği oldu. 1 Kasım 2015’te gerçekleşecek seçim 
öncesi kamuoyu ile paylaşılan anketler 7 Haziran seçimlerine göre çok büyük değişimler 
olmayacağını işaret ediyor. Buna karşın sürprizlere de açık olmak gerektiğini düşünüyoruz. Seçim 
sonrasında ortaya çıkacak tablo ne olursa olsun siyasi partilerin ülkeyi yeni bir seçime götürmemek 
için tüm yolları deneyeceklerini, bu nedenle de 7 Haziran seçimlerinden farklı olarak 1 Kasım 
seçimlerinin ardından icracı bir hükümet kurulacağını düşünüyoruz. Kurulacak hükümet TBMM ile 
birlikte piyasa tarafında da güvenoyu alacak ve yapısal reformları başlatabilecek bir hükümet olarak 
yorumlanırsa yılın son bölümü ve 2016 yılının ilk çeyreği piyasalarımızda özellikle de BİST’te 
toparlanma dönemi olabilir. Bu nedenle değerlemeler açısından da cazip fiyatlara gerileyen hisse 
senetlerinin, olası yeni düşüşleri de göz önünde bulundurarak kademeli bir şekilde yılın son dönemi 
ve 2016’nın ilk çeyreği için biriktirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. 
 

 
 
  
 
 (Milyon TL)

Tarih Piyasa Kamu (**) Toplam Ödeme

07.10.2015 7,344 1,090 8,434

14.10.2015 619 0 619

28.10.2015 541 148 689

Toplam 8,504 1,238 9,742

04.11.2015 102 73 175

11.11.2015 45 10 55

18.11.2015 3,563 916 4,479

25.11.2015 359 198 557

Toplam 4,070 1,197 5,267

16.12.2015 2,728 1,362 4,090

23.12.2015 473 70 543

30.12.2015 167 0 167

Toplam 3,368 1,432 4,801

(**) Kamu kurumlarına rekabetçi olmayan teklif (ROT) ve 

doğrudan satıiş yoluyla yapılan ihraçlara ilişkin ödemeleri 

içermektedir.

İç Borç Ödemeleri Alıcılara 

Göre Dağılım (*)

2015 Yılı Ekim Ayı Ödemeleri

2015 Kasım Ayı Ödemeleri

2015 Aralık Ayı Ödemeleri

(*) İhraç aşamasındaki alıcı dağılımı baz alınarak yapılacak 

ödemeleri göstermektedir.

İhale Tarihi Senet Türü Vadesi İhraç Yöntemi

05.10.2015 Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 Ayda Bir Kupon Ödemeli 5 Yıl/1736 Gün İhale/Yeniden İhraç

05.10.2015 TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili 6 Ayda Bir Kupon Ödemeli 10 Yıl/3479 Gün İhale/Yeniden İhraç

06.10.2015 Kuponsuz Devlet Tahvili 14 Ay/434 Gün İhale/İlk İhraç

06.10.2015 Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 Ayda Bir Kupon Ödemeli 2 Yıl/616 Gün İhale/Yeniden İhraç

06.10.2015 Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 Ayda Bir Kupon Ödemeli 9 Yıl/3444 Gün İhale/Yeniden İhraç

2015 Ekim Ayı İhraç Takvimi

Ekim ayında toplam 9,7 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 7,0 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması 

programlanmaktadır.

İhale Tarihi Senet Türü Vadesi İhraç Yöntemi

15.12.2015 Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 Ayda Bir Kupon Ödemeli 5 Yıl/1666 Gün İhale/Yeniden İhraç

15.12.2015 Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 Ayda Bir Kupon Ödemeli 9 Yıl/3374 Gün İhale/Yeniden İhraç

Aralık ayında toplam 4,8 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 3,8 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması 

programlanmaktadır.  2015 yılı Aralık ayına ilişkin ihraç takvimi geçici olup piyasa koşullarına göre 

2015 Aralık Ayı İhraç Takvimi

İhale Tarihi Senet Türü Vadesi İhraç Yöntemi

16.11.2015 Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 Ayda Bir Kupon Ödemeli 2 Yıl/574 Gün İhale/Yeniden İhraç

17.11.2015 Kuponsuz Devlet Tahvili 13 Ay/392 Gün İhale/Yeniden İhraç

17.11.2015 Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 Ayda Bir Kupon Ödemeli 5 Yıl/1964 Gün İhale/Yeniden İhraç

2015 Kasım Ayı İhraç Takvimi

Kasım ayında toplam 5,3 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 4,0 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması 

programlanmaktadır. 2015 yılı Kasım ayına ilişkin ihraç takvimi geçici olup piyasa koşullarına göre 
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İlk dokuz ayda piyasalar  

 
Hisse Senetleri Her 

Yerde Satıldı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2015 yılına büyük bir coşku ile başlayan hisse senedi 
piyasalarında yılın ikinci çeyreği kararsızlık, üçüncü 
çeyrek ise tam anlamıyla yıkım dönemi oldu. 
İzlediğimiz önemli hisse senedi endeksleri içinde 
üçüncü çeyreği artışla tamamlayan olmadı. 
İzlediğimiz 31 endeksin tamamı üçüncü çeyreği 
düşüşle kapatırken, ortalama kayıp bu çeyrekte 
yaklaşık olarak %11,5 düzeyinde gerçekleşti. Bu 
çeyrekte düşüşte Asya ve GOP endeksleri başı çekti. 
Çin Shanghai Composite endeksi en çok düşen 
endeks olurken, burayı Hong Kong, Arjantin, Rusya, 
Brezilya, Yunanistan ve Singapur takip etti. 
 
Çin’deki yaşananlar Hong Kong ve Singapur’u 
doğrudan etkilerken, Brezilya gibi emtia üreticisi 
ülkeler de bu süreçten etkilendi. Bunun yanında 
Brezilya’da devlet kontrolünde olan petrol şirketi 
Petrobas’taki yolsuzluk skandalı ve emtia fiyatlarının 
genel seviyesindeki düşüş hisse senetlerini baskıladı. 
Standard & Poor’s’un ülkenin kredi notunu çöp 
seviyeye düşürmesi de buradaki satışların daha sert 
olmasına neden oldu.  
 
Rusya piyasası ise jeopolitik riskler ve başta petrol ve 
doğalgaz olmak üzere emtia fiyatları genel 
seviyesindeki düşüş nedeniyle sıkıntılı bir dönem 
yaşadı. Ukrayna kriziyle birlikte AB ve ABD’nin 
yaptırımları ile karşı karşıya kalan Rusya’da merkez 
bankasının faiz artışlarına rağmen ruble çok sert bir 
şekilde değer kaybetti. Bu gelişmeler hisse 
piyasasından da kaçışı beraberinde getirdi ve üçüncü 
çeyrekte Rusya borsasını en çok düşen  

                                                                               ülkeler arasına soktu. 

 
Temmuz - Eylül 2015 Getiri 

Hisse Senedi Piyasaları

2015 Yılı  

Getiri

Çeyreklik 

Performans

Dow Jones Sanayi -8.6%

S&P 500 -6.7%

Nasdaq Bileşik -2.4%

NYSE Bileşik -9.6%

Kanada S&P/TSX Bileşik -9.1%

Meksika Bolsa -1.2%

EURONEXT 100 2.4%

İngiltere FTSE 100 -8.0%

Almanya DAX -1.4%

Fransa CAC 40 4.5%

İtalya MIB 30 INDEX 12.0%

İspanya IBEX 35 -7.0%

İsveç OMX Stockholm 30 -3.3%

İsviçre SMI -4.8%

Yunanistan ASE -20.8%

Japonya NIKKEI 225 -0.4%

Çin Shanghai Composite -5.6%

Hong Kong Hang Seng -11.7%

Borsa İstanbul 100 Endeksi -13.4%

Brezilya BRSP Bovespa -9.9%

Arjantin BUSE Merval 14.4%

Rusya Russian RTS Index USD -0.6%

Avustralya All Ordinaries -6.1%

Güney Kore Kospi 2.5%

Singapur STI -17.1%

Hindistan SENSEX 30 -4.9%

Endonezya Jakarta Bileşik -19.2%

Malezya KLCI -8.0%

Filipinler PSEi -4.7%

Taiwan Taiex -13.2%

Tayland SET -12.1%
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2015’in Kazanını 
Dolar ve Frank 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Arjantin ve Yunanistan geçmişten gelen sıkıntılarının etkisini bu çeyrekte de gördüler. Gelişmekte 
olan ülkelerin topyekûn satıldığı bu dönemde borç ödeme sıkıntıları yaşamış olan bu iki ülkedeki 
geçmiş tecrübeler yatırımcıyı bu piyasalardan uzaklaştırdı. Yunanistan tarafında yapılan seçimler ve 
AB ile müzakerelerin geleceğine yönelik endişeler de bu negatif performansta etkili oldu.   

 
BİST 100 ise yılın ilk 9 ayında %13,4’lük kayıpla bahsettiğimiz 
31 endeksin ortalama %6,5 olan kaybının üzerinde bir düşüş 
sergiledi. Bu dönemde baz aldığımız GOP’larda ortalama 
kayıp %6,8 civarında gerçekleşti. BİST’teki bu kaybın büyük 
bir bölümü üçüncü çeyrekte yaşandı. Temmuz-Ağustos-Eylül 
dönemini kapsayan aralıkta BİST 100 % 10,9 düşüş 
yaşayarak, bahsettiğimiz 31 endeksin ortalaması olan 
%11,5’e yakın bir düşüş sergilemiş oldu. BİST’in ilk dokuz 
aylık dönemdeki kaybının ortalamanın üzerinde olmasında 
ilk çeyrekte yaşanan %5,7’lik kayıp etkili oldu. İlk çeyrekte 
burada yer alan 31 endeksin ortalama kazancı %7 civarında 
olurken, GOP’larda da bu orana yakın bir yükseliş 
gerçekleşmişti.             
 
Yılın üçüncü çeyreğinde borsaların tamamında düşüş 
yaşanırken, izlediğimiz önemli para birimleri içinde son 
çeyrekte Japon Yeni ve yılın ilk dokuz aylık kısmının 
tamamında ise İsviçre Frangı dışında dolara karşı değer 
kazanan para birimi olmadı. AB ve Asya’da yeni genişleme 
hamlelerinin konuşulmaya devam ettiği ortamda Fed’in faiz 
artışı ve sterilizasyonu tartışıyor olması doların buradaki para 
birimlerine karşı değerlenmesine neden oldu. Gelişmekte 
olan piyasalardaki volatilite ve istikrarsız görünüm de bu 
ülkelerden önemli ölçüde sermaye çıkışına neden oldu. Bu 
çıkışlar bazı merkez bankalarının aldığı önlemlere rağmen 

yerel para birimlerinin gücünü korumaya yetmedi. Aslında merkez bankalarının bu dönemde aldıkları 
önlemler para birimlerinin dolar karşısındaki değerini korumaktan çok volatiliteyi azaltmaya 
yönelikti. Sermaye ihtiyacı yüksek ekonomilerin para birimleri bu dönemde en çok satılanlar 
listesinde ilk sıraları paylaştı. Bu yılın geride kalan kısmının tamamında Brezilya Reali, TL ve Malezya 
Ringiti ile listemizdeki en çok değer kaybeden üç para birimi olurken, son çeyrekte bu listede TL’nin 
yerini Rus Rublesi aldı, TL ise bu üçlünün hemen arkasına konumlandı.   
 

 
Temmuz - Eylül 2015 Getiri 

 

Para Piyasaları

2015 Yılı  

Getiri

Çeyreklik 

Performans

Dolar Endeksi 6.7%

Dolar/TL 29.6%

Euro/TL 16.1%

Döviz Sepeti 24.2%

Avustralya Doları -13.9%

Yeni Zelanda Doları -17.9%

Avrupa Bölgesi Euro -7.7%

İngiliz Sterlini -2.9%

Kanada Doları -13.2%

İsviçre Frangı 1.9%

Japon Yeni 0.0%

Çin Yuanı -2.4%

Hong Kong Doları -2.3%

Rus Rublesi -6.9%

Brezilya Reali -32.7%

Hindistan Rupisi -3.6%

Endonezya Rupisi -15.3%

Malezya Ringiti -20.4%

Singapur Doları -6.8%

Güney Kore Wonu -7.9%

Tayvan Doları -3.8%

Tayland Bahtı -9.5%

Türk Lirası -22.8%

Dolar Karşısındaki Değer
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Çin ve Değerlenen 
Dolar Emtiaları 

Vurdu 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dolar dışındaki varlıkların genelinde olduğu 
gibi emtialar da 2015 yılının geride kalan 
kısmını düşüşle geçirdiler. Geçtiğimiz yılın son 
aylarında petroldeki düşüşün dikkatleri çektiği 
emtia fiyatlarındaki düşüş yılın ilk çeyreğinde 
daha ılımlı bir düşüş sergilerken, üçüncü 
çeyrekte özellikle enerji ve sınai ürünlerdeki 
düşüş dikkat çekti. Çin kaynaklı endişelerin 
artmasıyla global ekonominin büyüme hızının 
daha da düşeceği endişesi ve Çin’li firmaların 
uluslararası piyasada daha agresif 
fiyatlamalarla konumlanması başta 
endüstriyel metallerde olmak üzere emtia 
fiyatlarında düşüşü getiren nedenler oldu. 
Emtiaların büyük oranda dolarla fiyatlanması 
ve doların değerlenme sürecinde olması da 
ürünlerin dolar bazlı fiyatlarında geri çekilme 
yaşanmasına neden oldu. Ürün fiyatlarında 
dolar bazlı düşüşler olsa da birçok ülkede 
yerel para biriminin dolar karşısında değer 
kaybetmesi nedeniyle, emtia fiyatlarındaki bu 
düşüş yerel para birimleriyle ölçüldüğünde 
oldukça sınırlı kaldı ya da ters yönde 
hareketler görüldü. Bireysel yatırımcılar 
tarafından da çok yakından takip edildiği için 
altın örneğini verecek olursak; altının ons 
fiyatı (Ons/Dolar) sene başından itibaren 
yaklaşık %6 gerilerken, dolardaki yükseliş 
nedeniyle altının gramı TL bazında %20 
civarında yükseliş gösterdi. Bu durum 
ülkelerin para birimlerinin dolar karşısındaki 
değerindeki değişmeye farklı boyutlarda 
hissedildi..   

 

 
Temmuz - Eylül 2015 Getiri 

Emtia
2015 Yılı  

Getiri

Çeyreklik 

Performans

Altın (Comex) -5.8%

Gümüş (Comex -6.9%

Platin (Spot) -24.9%

Paladyum (Spot) -18.1%

WTI Ham Petrol (Nymex) -7.8%

Brent Petrol (ICE) -15.4%

Doğalgaz (Nymex) -12.6%

Kalorifer Yakıtı -20.1%

Bakır -17.6%

Alüminyum -14.9%

Çinko -22.5%

Nikel -18.7%

Kurşun 0.2%

Kalay -20.0%

Buğday -13.1%

Mısır -2.3%

Soya Yağı -12.5%

Pamuk 0.3%

Pirinç 12.3%

Şeker -16.2%

Kakao 7.0%

Kahve -27.2%

Tarımsal Emtialar

Değerli Metaller

Enerji

Endüstriyel Metaller
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Risk Primi Her 
Yerde Artıyor 

 
Global ölçüde volatilite artışı, sermayenin daha güvenli gördüğü alanlara yönelmesine ya da gittiği 
yerde daha fazla getiri talep etmesine neden oluyor. Bu durum hem faizlerin hem de ülkelerin risk 
priminin göstergesi olan bir nevi sigorta primi niteliğindeki CDS’lerin de artmasına neden oluyor. 
Sermaye ihtiyacı göreceli olarak daha düşük, dış açık vermeyen ya da AB çıpasına dahil olan ülkelerin 
bir kısmında bu durum çok daha sınırlı kalıyor. Gelişmekte olan ülkeler içinde Türkiye, Brezilya, 
Rusya, Güney Afrika, Malezya ve Endonezya gibi ülkelerin CDS primlerinde son dönemde yaşanan 
artışlar, bu ülkelere global sermaye tarafından nasıl bakıldığının da bir resmini oluşturuyor. 
 

 
 
 

ÜLKE - CDS 2013 2014 2015 Ocak 2015 Mart 2015 Haziran 2015 Eylül

Türkiye 125 255 175 215 210 311

Hindistan 270 165 157 177 188

Brezilya 108 194 202 282 262 478

Güney Afrika 140 200 181 208 212 291

Mısır 510 605 288 340 315 350

Macaristan 217 185 138 110 135 136

Güney Kore 64 66 54 52 51 79

Malezya 70 109 107 132 138 239

Çek Cumhuriyeti 65 63 45 45 45 45

Polonya 85 83 74 60 74 80

Meksika 93 92 104 125 132 177

Rusya 130 165 425 405 338 361

Endonezya 208 237 160 155 175 276
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Makroekonomik Görünüm 
 

Strateji Raporu 2015 Yılı 4. Çeyrek 
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Makroekonomik Görünüm  

 
Ekonomik Büyüme 

Beklentilerin 
Üzerinde, Ama… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Ekonomik büyüme 2015 yılının hem birinci 
hem de ikinci çeyreğinde sabit fiyatlarla 
sırasıyla % 2.5 ve % 3.8 artış göstererek 
beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Buna göre 
yılın ilk yarısında Türkiye Ekonomisi geçen 
yılın aynı dönemine göre % 3.2 büyüme 
kaydetmiş oldu. Her iki çeyrekte de 
ekonomik büyümenin beklentilerin üzerinde 
gerçekleşmiş olması olumlu bir görüntü 
oluşturuyor gibi görünse de; hem büyüme 
rakamsal anlamda zayıf kalmaya devam etti 
hem de verinin detaylarına bakıldığında elde edilen büyümenin çok sağlıklı temellere dayanmadığı 
söylenebilir. Diğer taraftan, neredeyse yılbaşından bu yana süregelen belirsizlik ortamının TL’nin 
değeri üzerinde yarattığı oynaklığın ve faizlerin yükseleceği beklentisinin talebi öne çekmiş 
olduğunun da altını çizmek lâzım.  
 

 
 
2015 yılı 2. Çeyrek ekonomik büyüme 
verisinin detaylarına bakıldığında 
büyümenin, ilk çeyrekte olduğu gibi ağırlıklı 
olarak iç tüketim ve devlet harcamalarından 
kaynaklandığı görülürken; yılın ilk 3 ayının 
aksine özel sektör yatırımlarında gözlenen 
sert yükseliş dikkat çekmiştir. Diğer 
taraftan, net dış ticaret dengesi büyümeyi 
olumsuz etkilemeye devam etmiştir.   
 
Yıllar itibariyle, temel iktisadi faaliyet 
kollarının ekonomik büyüme içerisindeki paylarına bakıldığında; en yüksek payın hizmetler sektörüne 
ait olduğu görülmektedir. Son dönem itibariyle sanayinin ekonomik büyüme içerisindeki  payında 
gözlenen artış dikkat çekicidir. Bu durum üzerinde, özellikle, ekonominin lokomotif sektörlerinden 
bir olan otomotiv sektöründe öne çekilen talep 
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 olduğunu düşünüyoruz. Diğer taraftan, 
Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık 
sektörünün ekonomik büyümedeki 
payında gözlenen düşüş de bir diğer 
dikkat çekici unsurdur. Her ne kadar 
yıllar itibariyle bu sektörden en yüksek 
katkı 3. Çeyrekte sağlanıyor olsa da, 
gözlenen küçülme özellikle gelecek 
dönemler açısından pek iç açıcı bir 
görüntü oluşturmamaktadır. Son 
yıllarda özellikle gıda ve hayvancılık 
tarafında iç talebi karşılayan ve ihraç 

edilen ürünlerin ithal edilmesine yönelik doğan ihtiyacın mevcut seyrin korunması halinde gelecek 
dönemlerde daha da artabileceğini düşünebiliriz.  
 
2012 yılından bu yana % 5 seviyesindeki 
potansiyelinin altında bir büyüme 
performansı gösteren Türkiye ekonomisi 
2014 yılını da % 2.9’luk büyümeyle 
tamamlamıştı. 2001 yılından bu yana 
olan ortalama büyüme % 4.9 
seviyesindedir. Dolayısıyla, 2015 yılının 
ilk yarısı boyunca açıklanan verileri 
beklentilerin üzerinde gerçekleşmiş olsa 
da; ekonomideki genel zayıf görünümü 
değiştirmeye yetecek ölçüde olmadığını 
söyleyebiliriz. Ayrıca, ihracat ve sanayi üretimi tarafından desteklenmeyen bir büyümenin sağlıklı ve 
sürdürülebilir bir büyüme olmayacağını da hatırlatmakta fayda var.  Mevcut görünümün gelecekte 
de sürmesi ekonomik büyümenin sürdürülebilirliği açısından ciddi bir soru işareti oluşturabileceği 
gibi; enflasyon ve cari denge tarafındaki düzelme eğilimini de bozabileceği de göz önünde 
bulundurulmalıdır.  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Eylül ayı Para Politikası Kurulu (PPK) 
toplantısı sonrasında yayınladığı özet metinde, önümüzdeki dönemde Avrupa Birliği ülkelerinin 
talebindeki artışın da katkısıyla büyüme kompozisyonunun kademeli olarak net ihracat lehine 
değişmesinin beklendiğini ifade etti. Mevcut zayıf büyüme performansının nedenlerinden bir olan 

negatif net ihracat görünümünün en büyük 
ihracat pazarımız Avrupa Bölgesi’nde gözlenen 
toparlanma sinyallerinin etkisiyle kademeli de olsa 
pozitife döneceğinin ifade edilmesi yılın ikinci 
yarısına ilişkin büyüme beklentileri açısından 
olumlu olarak değerlendirilebilir. Ancak, bu 
katkının kademeli olarak yansıyacağının ifade 
edilmesi nedeniyle en azından 2015 yılı boyunca 
büyüme tarafındaki zayıf görünümü değiştirmeye 
yetecek ölçüde olmayacağını düşünüyoruz.  
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Hayaller 45 Yılın 
En Düşüğü, 

Gerçekler % 8’in 
Üzeri… 

 

Yıllar itibariyle incelendiğinde Sanayi 
Üretimi ve Ekonomik Büyüme arasında 
çok ciddi pozitif bir korelasyon olduğu 
görülmektedir. Gerek Sanayi Üretimi ve 
Büyüme arasındaki ilişkiyi baz alarak 
gerekse de mevcut eğilimleri göz önünde 
bulundurarak yaptığımız hesaplamalara 
göre Türkiye Ekonomisi’nin sabit fiyatlarla 
ve yıllık bazda 2015 yılı 3. Çeyreğinde % 
3.51, yılın son çeyreğinde ise % 2.39’luk 
bir büyüme kaydedeceğini tahmin ediyoruz. Böylelikle, daha önce % 3.1 olarak belirttiğimiz 2015 yılı 
ekonomik büyüme tahminimizi % 3.1’den % 3.0 seviyesine revize ediyoruz. Gelecek dönemlerde 
açıklanacak öncü verilerin izleyeceği seyir ve ekonomideki mevcut eğilimlerde meydana gelebilecek 
olası değişmeler sonrasında tahminlerimizde aşağı/yukarı revizyonlara gidebiliriz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015 yılına başlarken birçok kurum ve otorite, 
2014 yılının 2. Yarısında petrol fiyatlarında 
gözlenen sert düşüşten en çok yararlanacak olan 
ülkelerin başında enerji ithalatına büyük ölçüde 
bağımlı olan Türkiye’nin geleceğini tahmin 
ediyordu. Hatta, TCMB Başkanı Başçı, Ocak 
ayında yaptığı bir konuşmasında 2015 yılsonunda 
45 yılın en düşük enflasyonunun görülmesinin 
mümkün olduğunu ifade etmişti. Ancak, Ocak 
ayının sonundan bu yana olan dönemde petrol 
fiyatlarında mevcut düşük seyrin sürmesine 

karşın gerek iç gerek dış dinamiklerde görülen bozulmalar yılın son çeyreğine gelirken enflasyonda 
bizi bambaşka bir senaryoyla karşı karşıya bıraktı. İç ve dış dinamiklerde meydana gelen 
bozulmaların kur tarafında yarattığı oynaklığın yanı sıra ana harcama grupları içerisinde % 24.25 ile 
en yüksek ağırlığa sahip olan gıda ve alkolsüz içecek fiyatlarında gözlenen yüksek seyir enflasyonda 
beklenen düşüşü engelleyen en önemli faktörler oldu.  
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2014 yılı sonunda % 8.17 olan yıllık 
enflasyon verisi, son açıklanan 2015 yılı 
Ağustos ayı verilerine göre yıllık bazda % 
7.14 seviyesinde bulunuyor. Geçen yılın 
Aralık ayına göre ise 8 aylık enflasyon % 
5.27 seviyesinde. Enflasyonda, yıllar 
itibariyle bahar ve yaz aylarında 
gözlenen mevsimsel olumlu etkilerin özellikle Eylül ve Ekim ayları itibariyle ortadan kalktığı 
görülmektedir. Dolayısıyla, son aylarda gözlenen olumlu mevsimsel etkilerin de sonuna geldiğimizi 
söyleyebiliriz. TCMB’nin Eylül ayı PPK toplantısı sonrasında yayınladığı notta, önceki ayki metinde yer 
alan “İşlenmiş gıda ve enerji fiyatlarındaki gelişmeler kısa vadede enflasyonu olumlu etkilemektedir.” 
ifadesi yerine; “Enerji fiyatlarındaki gelişmeler enflasyonu olumlu yönde etkilemeye devam 
etmektedir.” ifadesi kullanıldı. Önceki metinde enerji fiyatlarının yanı sıra işlenmiş gıda fiyatlarının da 

kısa vadede enflasyonu olumlu etkilediğinin belirtilmesine 
karşın; son metinde “işlenmiş gıda”nın kullanılmamış olması 
kısa vadeli enflasyon görünümü açısından, özellikle de gıda 
enflasyonu, olumsuz olarak değerlendirilebilir.  
 
Çekirdek enflasyon tarafında 2014 yılından bu yana aşağı 
yönlü bir trend görülmekle birlikte son aylardaki aşağı yönlü 
hareketlerin sınırlı kaldığı görülmektedir. Bu durumun temel 

sebebi enerji fiyatlarındaki gelişmelerin enflasyon 
üzerindeki olumlu etkilerinin sürmesine karşın; 
döviz kuru hareketlerinin çekirdek enflasyon 
eğilimindeki iyileşmeyi geciktirmesi olarak 
gerilebilir. Ancak, TL’deki oynaklıklara, Fed ilişkin 
belirsizliklerin devam etmesine ve büyüme 
tarafındaki zayıf performansa bağlı olarak TCMB’nin 
faiz artırımlarına henüz başlamamış olması da 
çekirdek enflasyon tarafındaki düşüş trendinin 
devamını geciktiriyor denilebilir. TL’deki oynaklık 
azalmadan ya da para politikasında normalleşme adımları olarak ifade edilen faiz artırım sürecinin 
başlamadan çekirdek enflasyon tarafında düşüş trendinin devam etmesini ya da hızlanmasını 
beklemiyoruz. 
 

Sene başında % 5.5 olarak duyurulan TCMB 2015 
yılsonu enflasyon tahmini Nisan ayında yayınlanan yılın 
2. Enflasyon raporuyla birlikte % 6.8’e revize edilmişti. 
Son olarak Temmuz ayı sonunda yayınlanan 3. 
Enflasyon raporuyla da TCMB yıl sonu enflasyon 
tahmini yeniden yukarı revize edilerek % 6.9’a 
yükseltildi. Ancak, döviz kuru hareketlerindeki 
belirsizliğin sürmesini, mevcut enflasyon 
gerçekleşmelerini ve geçmiş dönemlerdeki istatistiklerin 

işaret ettiği olumsuz mevsimsel etkileri dikkate alarak TCMB’nin yılsonu tahmininin oldukça iyimser 
kaldığını düşünüyoruz.  
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Cari Dengede 
Toparlanma Var, 

Ama… 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Geçmiş dönem gerçekleşmelerini ve mevcut eğilimleri dikkate alarak yaptığımız hesaplamalara göre 
enflasyonun Eylül ayında aylık bazda % 0.52 oranında 
artış göstererek yıllık bazda % 7.55 seviyesinde 
gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz.  Yukarıda detayları 
verilen gelişmeler ve bahar/yaz aylarında gözlenen 
olumlu mevsimsel etkilere karşın enflasyonun yüksek 
seviyelerde kalması ile TL’deki değer kayıplarının 
enflasyon beklentilerindeki görünümü de bozmakta 
olması nedeniyle yılsonu enflasyon tahminimizi % 
7.25’ten % 8.05 seviyesine revize ediyoruz.  

 
TL’deki değer kayıplarının yavaşlaması ya da sona ermesi, Gıda Komitesi tarafından atılan ve atılacak 
olan adımların gıda enflasyonundaki düşüşü hızlandırması gibi ekstra pozitif gelişmeler olmadıkça 
yılsonu enflasyonunun % 8 seviyesinin aşağısında gerçekleşme ihtimalinin oldukça düşük olduğunu 
söyleyebiliriz. Ekonomi literatüründe para politikasında atılan adımların ekonomik veriler ve reel 
ekonomi üzerindeki etkilerinin 3 – 6 ayda yansıdığı bilinmektedir. Dolayısıyla, gelecek aylarda para 
politikasında normalleşme kapsamında yapılacak olası kademeli faiz artırımlarının da enflasyon 
üzerindeki yansımalarını 2016 başından önce görülemeyeceğini hatırlatmakta fayda var. 
 

 
 

 
Yıllıklandırılmış bazdaki cari açık verisinde 
2011 yılından bu yana görülen düşüş 
eğilimi, son dönemlerde kur ve petrol 
fiyatlarındaki gelişmelerin de etkisiyle 
sürmeye devam ediyor. Ancak, TL’deki 
aşırı değer kaybının eğilimi yavaşlatıcı 
etkisini de unutmamak gerekir. İhracat 
dayalı sanayinin ağırlıklı olarak enerji ve 
hammadde ithalatına dayalı olmasına ek 
olarak en büyük ihracat pazarımız olan 
Avrupa Bölgesi’ndeki zayıf ekonomik 

görünüm cari açıktaki toparlanmanın hızını sınırlamakta. İthalatın büyük ölçüde dolar, ihracatın ise 
Euro cinsinden olması da mevcut konjonktürde ihracatçılar açısından negatif bir durum olarak 
yorumlanabilir. Bu noktada cari açıktaki toparlanmaya 2011 yılından bu yana ekonomik büyüme 
tarafında görülen aşağı yönlü eğiliminin katkısını da göz önünde bulundurmakta fayda var. 
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2015 yılının ilk 8 ayında dış ticaret açığında 
gözlenen % 16.9’luk daralma ilk bakışta pozitif bir 
görüntü oluşturuyor gibi görünse de; aynı 
dönemde ihracatın da % 8.8 oranında daralmış 
olması çok hoş bir görüntü vermemektedir. Diğer 
taraftan ithalattaki % 11.5’lik daralmanın cari 
denge tarafına katkı sağladığını; ancak, ekonomik 
büyüme açısından negatif bir sinyal verdiğini 
söyleyebiliriz. 
 

 
 

Yıllar itibariyle cari denge ve büyüme 
arasında negatif bir ilişki olması nedeniyle; 
büyüme tarafındaki hareketlenmenin gelecek 
dönemlerde de sürmesi durumunda cari 
dengenin de beklentilerin bir miktar üzerinde 
açık vermeye devam edebileceğini 
düşünüyoruz. TCMB tarafından yayınlanan 
son PPK özetinde, AB Bölgesi talebinde 
beklenen talep artışının kademeli olarak 
büyümeye pozitif katkı vereceğinin 
beklendiğinin ifade edilmesi de bu görüşümüzü destekler niteliktedir. 2015 yılı sonu Cari Açık 
tahminimizi 41.0 milyar dolar olarak koruyor ve Cari Açık/GSYH oranın 2015 yılında % 5.7 seviyesinde 
gerçekleşmesini bekliyoruz. 
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İşsizlik Oranında 
Ekonomik Büyüme 

ve Mevsimsel 
Etkiler Ağır 

Basmaya Devam 
Ediyor… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

İşsizlik oranı, ekonomik büyümeyle ve mevsimsel etkilerle doğrudan ilişkili bir yapıya sahiptir. 
Ülkemizde büyüme oranının %4-5 aralığının altında kalması, diğer bir deyişle potansiyelin altında bir 
büyüme göstermesi, işsizlik oranında artışı beraberinde getirmektedir. 2011 yılı sonrasında 
ekonomik büyümede gözlenen yavaşlama ile birlikte işsizlik oranında da 12 aylık ortalamalarda 
yukarı yönlü bir seyir meydana geldiği görülmektedir. 
 

 
 

2014 yılının ikinci yarısında çift hanelere 
yükselen İşsizlik oranı, 2014 yılı Aralık ayında % 
10.9’a yükseldi. Bu veriyle birlikte 2013 yılında 
% 9.05 olan 12 aylık (yıllık) işsizlik oranı 
ortalaması 2014 yılında % 9.96’ya yükseldi. Son 
açıklanan veri olan Haziran ayı işsizlik oranı % 
9.6 seviyesinde gerçekleşti. Mevsimsel 
etkilerin yanı sıra yılın ilk yarıda ekonomik 

aktivitede gözlenen kıpırdanmaların da işsizlik oranındaki düzelmeye destek olduğu söylenebilir.  
 
Yıllar itibariyle Ocak – Şubat aylarında 
işsizlik oranında en yüksek rakamlar 
görülmekte, Mart ayıyla birlikte mevsimsel 
etkilerin olumluya dönmesiyle yıl ortasına 
kadar gerileme görülmektedir. Mart ayı 
sonrasında düşüş trendine giren işsizlik 
oranının, Haziran ayında gözlenen yükseliş 
sonrasında gelecek yılın Ocak – Şubat 
dönemine kadar yükseliş trendine gireceğini düşünüyor ve 2015 yılı için 12 aylık ortalama işsizlik 
oranının % 10.04 seviyesinde gerçekleşeceği beklentimizi korumaya devam ediyoruz (2014: % 9.96). 
 

 

İşsizlik Oranı 2014 (G) 2015 (T) 2016  (T) 2017  (T) Trend

Dünya Bankası

IMF 9.92       11.43     11.64     11.31     

OECD 9.95       10.27     10.15     

Orta Vadeli Program 9.60       9.50       9.20       9.10       

Gedik Yatırım 9.96       10.03     10.30     10.70     

Ortalama 9.86       10.31     10.32     10.37     
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TCMB, “Bekle – 
Gör Stratejisi”ne 
Devam Ediyor… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2015 yılı başında petrol ağırlıklı olarak petrol 
fiyatlarından kaynaklanan iyimser havanın yardımıyla, yılın ilk 2 ayında politika faizinde toplam 75, 
alt bantta 25 ve üst bantta 50 baz puanlık indirime gitmişti. Ancak, sonraki dönemde iç ve dış 
dinamiklerdeki bozulmanın TL’de yarattığı sert kayıplar TCMB’nin Mart – Eylül dönemimde ölçülü 
faiz indirimlerine devam etmesine engel oldu.  
 
TCMB, son PPK toplantısını Eylül ayında gerçekleştirdi ve beklentilere paralel olarak politika faizi ve 
faiz koridorunda herhangi bir değişikliğe gitmedi. Gerek erken seçimlerin getirdiği belirsizliklerin 
sürmekte olması gerekse de Fed’in faiz artırımlarını başlamamış olması nedeniyle; TCMB’nin politika 
faizi ve faiz koridorunda herhangi bir değişikliğe gitmesini beklemiyorduk. 
Gerekli görülen süre boyunca likidite politikasındaki sıkı duruşun korunmasına karar verildiği 
belirtilen özet metinde; bu kararın gerekçesi olarak;  

 Enerji fiyatlarındaki gelişmelerin enflasyon üzerindeki olumlu etkilerinin sürmesine karşın; 
döviz kuru hareketlerinin çekirdek enflasyon eğilimindeki iyileşmeyi geciktirmesi,  

 Yurtiçi ve küresel piyasalardaki belirsizliklerin enflasyon beklentileri üzerindeki etkileri, 
 Enerji ve gıda fiyatlarındaki oynaklıklar gösterilmiştir. 

 
Bu kararla birlikte, ekstra bir gelişme olmadıkça, TCMB’nin, Fed’in para politikasında bir değişiklik 
görmeden ya da yeni ekonomi yönetimi netleşmeden mümkün olduğunca “bekle-gör” stratejisini 
izlemeye devam edeceğini söyleyebiliriz.  Dolayısıyla, önümüzdeki 1 – 2 aylık dönemde, daha önce 
açıklanan para politikasında normalleşme süreci kapsamında TCMB’den yardımcı enstrümanlar 
vasıtasıyla bazı adımlar gelebilecek olsa da;  ana silahı olan faizlerde bir değişiklik yapmasının sürpriz 
olacağını düşünüyoruz.  
 
Eylül ayı PPK toplantısı sonrasında yayınlanan özet metinde, önceki metinde yer alan; “… gerekli 
görülen süre boyunca daha sıkı bir likidite politikası uygulanmasına karar verilmiştir.” ifadesi yerine; 
“… gerekli görülen süre boyunca likidite politikasındaki sıkı duruşun korunmasına karar vermiştir.” 
ifadesinin kullanılmış olması da bunu destekler niteliktedir. Önceki metinde yer alan “daha sıkı 
likidite politikası”nın etkileri, Ağustos – Eylül döneminde Ağırlıklı Ortalama Fonlama Faizinin (AOFF) 
% 8.80 – 8.90 seviyelerine kadar yükselmesiyle ciddi bir şekilde hissedilmişti. Son metinde “mevcut 
sıkı duruşun korunacağı”nın ifade edilerek “daha sıkı” ifadesinden vazgeçilmesini; ekstra bir 
olumsuzluk olmadıkça mevcut seviyelerin AOFF için kısa vadeli zirve seviyeler olabileceğini 
düşünüyoruz. Bu seviyeler aynı zamanda (yine ekstra bir olumsuzluk olmadığı müddetçe) 
normalleşme adımları ile faiz koridorunun tek bir faiz seviyesine dönüşmesiyle yaklaşılacak olan 
denge seviyelerini de işaret ediyor diyebiliriz.  
 
Fed’in faiz artırımlarına başlama zamanlamasıyla henüz netleşen bir durum olmasa da, ekstra 
olumsuz bir gelişme olmadığı sürece ilk artırım kararının 2015 yılsonuna kadar gelmesi güçlü bir 
ihtimal olarak masada bulunmakta. Yani, küresel anlamda faizlerin yükselme trendine başlayacağı bir 
dönemin eşiğindeyiz. Bu durum Türkiye gibi cari açığı yüksek olan ülke para birimlerinde sert değer 
kayıplarının görülmesine ve oynaklığın artmasına neden olmakta. Gerek dünya ekonomisi gerekse de 
Türkiye ekonomisi açısından böyle önemli bir döneme yaklaşılırken; TCMB’de para politikasında 
“sadeleşme” yoluna gideceğini duyurdu. Bu sürece ilişkin yol haritası Ağustos ayı PPK toplantısı 
sonrasında açıklandı. Buna göre; önümüzdeki dönemde faiz koridorunun daraltılarak politika faizi 
etrafında daha simetrik bir hale getirilecek ve politika faizinin ön plana çıktığı bir dönüşüm süreci 
gerçekleşecek. Yayınlanan yol haritasında, faiz enstrümanı haricindeki diğer yardımcı enstrümanlarla 
da fiyat ve finansal istikrarı gözetecek şekilde hareket edileceği çeşitli adımlar atılacağı işaret edildi. 
Bu bağlamda, TCMB’den ilk adımlar Ağustos ayının son haftasında geldi. TCMB; 
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 Döviz ve efektif piyasalarındaki işlem limit miktarını % 130 artırarak 50 milyar dolar 
seviyesine yükseltti. Bu karar, bankaların gelecek 1 yıldaki yurt dışı borç ödenmesinde 
herhangi bir sorunla karşılaşılmamasına yönelik alınan bir önlem olarak değerlendirilebilir.  

 Yabancı Para Zorunlu Karşılık Oranları’nda 3 yıldan uzun vadeli borçlanmayı teşvik edecek 
şekilde düzenlemeye gidildi. Bu karar, bankaların yabancı para cinsinden borçlanma 
performansının iyileştirilmesine yönelik bir önlem olarak görülebilir.  

 TL cinsinden zorunlu karşılıklara ödenen faizin Ekim, Kasım ve Aralık aylarında 50’şer baz 
puan olmak üzere toplam 150 baz puan artırılması kararı alındı. Bu karar, bankaların efektif 
fonlama maliyeti üzerinde sınırlı bir iyileşme görülmesini sağlayabilir. 

 
Alınan kararların, mevcut ve önümüzdeki dönemdeki 
belirsizliklere karşı bir hazırlık niteliğinde, finansal 
istikrarı ve bankacılık sistemini desteklemeye yönelik 
adımlar olduğunu düşünüyoruz. Kararların bankacılık 
sistemi kârlılığı üzerinde radikal bir değişikliğe yol 
açmasını beklemiyoruz. TCMB’nin sadeleştirme 
kapsamında gelecek dönemlerde faiz artırımlarına 
gitmesi gündeme gelebilir. Ancak, ekstra bir 
olumsuzluk olmadığı müddetçe bu adımların Fed’in 
faiz artırımı ya da hükümetin kurulmasına yönelik 
belirsizliklerin sona ermeden önce geleceğini 
düşünmüyoruz. 
 
Özetle; büyümenin potansiyelin altında, enflasyonun 
ise beklentilerin üzerinde seyrettiği bir ortamda faizler 
hangi seviyede belirlenmeli sorusunun kolay bir yanıtı 
bulunmamakta. Dolayısıyla, eksra bir gelişme 
olmadıkça, TCMB’nin normalleşme süreci kapsamında 
faiz tarafında atacağı adımların iç dinamikler açısından 
ekonomi yönetimine ilişkin belirsizliklerin, dış 
dinamikler açısından da Fed’in faiz artırımlarına 
başlama zamanlamasına ilişkin belirsizliklerin seyrine 
bağlı kalmaya devam edeceğini düşünüyoruz. 

 

 

Mevduat ve Katılım Fonu Yükümlülükleri Oranlar

Vadesiz, ihbarlı mevduatlar ve özel cari hesaplar ile 

1 aya ve 3 aya (1 ay ve 3 ay dahil) vadeli 

mevduatlar/katılma hesapları

11.50%

6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli mevduatlar/katılma 

hesapları
8.50%

1 yıla kadar vadeli mevduatlar/katılma hesapları 6.50%

1 yıl ve uzun vadeli mevduatlar/katılma hesapları ile 

birikimli mevduatlar/katılma hesapları
5%

Mevduat ve Katılım Fonu Dışı Diğer 

Yükümlülükler
Oranlar

1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli 11.50%

3 yıla kadar (3 yıl dahil) vadeli 8.00%

3 yıldan uzun vadeli 5.00%

Mevduat ve Katılım Fonu Yükümlülükleri Oranlar

Vadesiz ve ihbarlı mevduat, özel cari hesaplar ile 1 

aya kadar, 3 aya kadar, 6 ayaa kadar ve 1 yıla kadar 

vadeli

13%

1 yıl  ve 1 yıldan uzun vadeli 9%

Mevduat ve Katılım Fonu Dışı Diğer 

Yükümlülükler
Oranlar

1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli 25%

2 yıla kadar (2 yıl dahil) vadeli 20%

3 yıla kadar (3 yıl dahil) vadeli 15%

5 yıla kadar (5 yıl dahil) vadeli 7%

5 yıldan uzun vadeli 5%

Mevcut Durum (29 Ağustos 2015 sonrası)

Zorunlu Karşılık Oranları (%)

Yabancı Para

Türk Lirası
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Fed, Faizleri 2015 
Yılı Bitmeden 

Artırabilecek Mi? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Son yılların en kritik FOMC toplantılarından birini Eylül ayında geride bıraktık. Fed üyeleri, faizde bu 
ayda herhangi bir değişikliğe gitmedi. Toplantı sonrasında yayınlanan özet metin, Temmuz ayındaki 
son toplantıdan sonra yayınlanan metinle büyük ölçüde aynı kaldı. Metnin genelinde öne çıkarılan 
enflasyon tarafındaki aşağı yönlü baskılar üzerinde durulurken, istihdam piyasasının güçlü seyrettiği 
mesajı verildi. 
 
Karar Metni Diyor ki; Artık Anahtar Enflasyon ve Çin... 
Metinde öne çıkanları kısaca özetlemek  gerekirse;  
 

 ABD ekonomisindeki ılımlı toparlanmanın devam ettiği, 

o Hane halkı harcamalarının ve sabit işletme yatırımlarının ılımlı bir şekilde arttığı;  

o Konut sektörünün  daha da ilerleme kaydettiği,  

o Net ihracatın zayıf kalmaya devam ettiği, 

o İş gücü piyasasının güçlü istihdam artışları ve düşen işsizlik oranı ile gelişmeye 

devam ettiği,  

o Enflasyonun, kısmen düşük enerji fiyatları ve enerji dışı  ithalat fiyatlarındaki 

düşüşleri yansıtarak Komite'nin uzun dönemli hedeflerinin altında seyretmeye 

devam ettiği,  

o Piyasa bazlı enflasyon ölçütlerinin daha düşük seyrettiği ancak anket bazlı ölçütlerin 

uzun vadeli enflasyon beklentilerinin yatay kalmaya devam ettiğini gösterdiği, 

 Tam istihdam ve fiyat istikrarına yönelik eğilimleri desteklemek maksadıyla faizlerin sabit 

bırakılmasının uygun olduğu, 

 Komitenin tam istihdam ve % 2 enflasyon hedefine yönelik değerlendirmelerini, 

o İstihdam piyasasındaki gelişmelerini, 

o Enflasyon üzerindeki baskılar ve enflasyon beklentilerini, 

o Finansal ve Uluslararası gelişmelerini de kapsayan oldukça geniş bir veri seti 

üzerinden yaptığını, 

 Komitenin faiz artırımlarına başlamak için uygun zamanın, istihdam piyasasında daha fazla 

iyileşme görülmesi ve enflasyonun orta vadede % 2 hedefine erişeceğinden iyice emin 

olunması olduğu ifade edildi. 

Ancak; Eylül ayındaki toplantı sonrasında eklenen en dikkat çekici ifade;  
" Ekonomik ve finansal son gelişmeler ekonomik aktiviteyi bir miktar sınırlayabilir ve kısa vadede, 
muhtemelen, enflasyon üzerinde daha fazla aşağı yönlü baskı oluşmasına neden olabilir." 
Bu kritik ifadenin ağırlıklı olarak son dönemlerde Çin tarafında yaşanan gelişmelere atıfta 
bulunduğunu tahmin etmek zor değil.  Diğer taraftan, enerji fiyatlarındaki düşük seyre ek olarak bu 
gelişmelerin enflasyon üzerindeki aşağı yönlü baskıları artırabileceğinin işaret edilmesi de bir diğer 
önemli mesaj.  
 
Yellen diyor ki; faiz artırımının zamanlaması değil, hızı önemli... 
Fed Başkanı Yellen'ın Eylül FOMC sonrasında düzenlediği basın toplantısında öne çıkan başlıklara 
bakmak gerekirse; 

 Ekim'de artırım hala olasılık dahilinde. Bir artırım olursa basın toplantısı gerçekleştirilecek.  

 İlk artırımın zamanlaması, artırımdan sonraki süreçten daha az önemli. Artış ekonomik 

koşullara göre kademeli olacak; ancak enflasyonun artış hızı belirleyici olacak. 

 Faiz artışı için istihdam piyasası ötesinde güveni artıracak gelişmeler gerekebilir. 

 Dolardaki güçlenme ve küresel riskler ABD ekonomisi ve enflasyon üzerinde aşağı yönlü 

baskı yapıyor. Yurtdışındaki gelişmeleri yakından izliyoruz. 
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 Temmuz'dan bu yana piyasalarda görülen gelişmeler finansal şartları sıkılaştırdı. Gelişmekte 

olan ülkelerden ciddi sermaye çıkışı gördük. 

 Yakın zamanda görülen gelişmeler Fed'in ekonomi görünümünü temelden değiştirmedi. 

 Fed'in piyasalardaki inişi çıkışlara tepki vermesi gerekmiyor. Sormamız gereken soru bu 

hareketlere neyin sebep olduğu.  

 FOMC bu yıl sonuna kadar faiz artırımı olabileceğini düşünüyor. Kısa vadeli faizlerin kademeli 

olarak artmasını bekliyoruz. 

 Her zaman belirsizlik olacaktır. Belirsizliğin tamamen çözülmesini bekleyemeyiz. Ancak daha 

fazla zamana ihtiyacımız var. 

Üyeler hâlen oldukça güvercin... 
Eylül ayındaki toplantıdan en dikkat çeken başlıklardan biri 2015 yılının başından bu yana ilk kez bir 
FOMC kararının oy birliği olmadan alınmış olması. Richmond Fed Başkanı Lacker'ın 25 baz puan 
artırım oyuna karşılık geri kalan 9 üye faizde değişikli yapılmaması yönünde oy kullandı. Kararın oy 
birliğiyle alınmamış olması dikkat çekse de; son dönemlerde Fed üyelerinden arka arkaya gelen şahin 
açıklamalara karşın faiz artırımı yönünde sadece 1 üyenin oy kullanmış olması daha da dikkat çekici. 
Fed üyelerinden gelen açıklamaların piyasanın nabzını ölçmek ve piyasaları kritik politika hamlelerine 
hazırlamak için etkin bir iletişim aracı olarak kullanıldığı aşikâr denilebilir. 
 
Fed üyelerinden gelen bir diğer önemli mesajda karar metniyle birlikte  yayınlanan Fed üyelerinin 
ABD ekonomisine yönelik beklentilerinden geldi. Faiz artırımlarının eşiğinde olduğumuz dönemde ilk 
kez 1 Fed üyesinin 2015 ve 2016 yılı faiz tahminini negatife indirmesi (-0.125) oldukça şaşırtıcı oldu. 
Aşağıdaki tablo ve grafikte Fed üyelerinin faize yönelik beklentilerinin 2015 yılı boyunca nasıl 
şekillendiğini görebilirsiniz. 2015 yılı beklenti faiz beklentisinin de 0.625'den 0.375'e indirilmiş olması 
yıl sonuna kadar en fazla bir faiz artışı göreceğimizi; 2016 ve 2017 yılları için görülen aşağı yönlü 
revizyonlar da faiz artırımlarının daha yavaş bir döngüde gerçekleşeceğini işaret ediyor denilebilir. 
 

 
 
Özetle, faizlerde değişiklik yapılmaması Piyasalar için kısa vadeli bir rahatlama unsuru gibi görülse 
de, Fed'e ilişkin belirsizliğin devam ediyor olması stresin devam edeceğini işaret ediyor denilebilir.  
Karar metnine, üye oylarına, üye beklentilerine ve Yellen'ın açıklamalarına bakarak faiz artırımlarının 
artık en iyi ihtimalle Aralık toplantısına kaldığını ve yüksek ihtimalle 25 baz puandan daha düşük bir 
artırım ihtimalinin oldukça zayıf olduğu söylenebilir. Bundan sonra, çok negatif bir gelişme olmadıkça 
istihdamdan ziyade enflasyon ve enflasyona ait öncü göstergelerin izleyeceği seyir Fed bilmecesinin 
cevabına yönelik ipucu verecek. İstihdam tarafındaki olumlu seyir son dönemlerdeki verilerle bir 
miktar gölgelemiş olsa da; enflasyona nazaran halen güçlü bir görünüm sergilemeye devam ediyor 
diyebiliriz. Tabi, Fed'in verdiği önemi dikkate alarak başta Çin olmak üzere gelişen ve uluslararası 
piyasalardaki gelişmeleri de yakından takip etmeye devam etmemiz gerekecek.  
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Türkiye Kredi Notu Görünümü  

Herşey Son 
Çeyreğe Kaldı… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2015 yılının ilk yarısında genel seçim ve FED’in faiz 
artırımına yönelik süreçte iyimser bir dönem geçiren 
Türkiye’yi yılın ikinci yarısında özellikle son çeyrekte 
daha zor bir dönem bekliyor. İlk olarak Haziran ayında 
hiçbir partinin tek başına iktidar olamaması ve 
devamında koalisyonun kurulamaması ile Kasım ayı için 
alınan erken seçim kararının siyasi istikrarsızlığa neden 
olması, FED’in faiz artırımı için Haziran ve Eylül ayını pas 
geçmesiyle Aralık ayı beklentileri Türkiye ekonomisi 
üzerinde baskı oluşturuyor. Önümüzde zor bir üç ay bizi 
beklerken, bu süreçte Kasım ayında yapılacak olan genel 
seçimler, Aralık ayındaki FED toplantısı ve bunun 
üzerinde Çin ekonomisinin oluşturduğu küresel risk, 
Türkiye ekonomisini ve kredi derecelendirme 
kuruluşlarının kararlarını nasıl etkileyeceği önemli 
gündem maddeleri olacak. 
 
Üç büyük kredi derecelendirme kuruluşundan FITCH, 
MOODY’S ve S&P tarafından kredi notu ve görünümü 
için verilecek karar ve yapılacak açıklamalar yurtiçi 
piyasalar üzerinde hiç şüphesiz etkili olacak. 2015 yılında 
derecelendirme kuruluşlarının kararlarını 
incelediğimizde, öncelikle üç kurum arasında en iyimser 
olarak gördüğümüz FITCH Mart ve Eylül ayında yaptığı 
değerlendirme de beklentilerimize paralel olarak Türkiye 
için “BBB-“ olan kredi notu ve “durağan” olan kredi 
görünümünde herhangi bir değişiklik yapmadı. Nisan ve 
Ağustos ayında kredi güncellemesi beklenen Moody’s bu 
ayları pas geçerken kredi notunu “Baa3” ve kredi 
görünümünü “negatif” olarak korumaya devam etti. Fıtch ve Moody’s Türkiye’yi yatırım yapabilir 
kredi notunda tutarken bunların aksine yatırım yapılabilir seviyenin altında tutan S&P Mayıs ayında 
Türkiye’nin yabancı para cinsinden notunu “BB+” ve görünümü “negatif” tutarken, yerel para 
cinsinden notunu “BBB” den “BBB-“ ye indirdi.  
 
Piyasaların 2015 yılının ikinci yarısında derecelendirme kuruluşları ile yapacağı sınavların ilkini Eylül 
ayında Fitch ile sorunsuz atlattı. Ancak son çeyrekte S&P ve Moody’s değerlemeleri piyasaları 
zorlayacak gibi görünüyor. Her iki kurumunda genel seçimlerden sonra değerlendirme yapacak 
olması nedeniyle seçim sonuçlarının önemli olacağını düşünüyoruz. İlk değerlendirmeyi 6 Kasım’da 
S&P yapacak olup, son iki toplantıyı pas geçen Moodys’in 4 Aralık’ta değerlendirmede bulunup 
bulunmayacağı merak konusu olacak. Mevcut konjonktürde her iki kurumunda kredi notlarında 
değişiklik yapmasını beklemiyoruz.  Ayrıca, S&P’nin Türkiye’yi yatırım yapılabilir seviyenin altında 
değerlendirmesi nedeniyle not indirimi yapsa bile etkisinin sınırlı olacağını ve Moody’s in vereceği 
karar ve yapacağı açıklamaların daha önemli olduğunu düşünüyoruz.  S&P ve Moody’s’in kredi 
değerleme raporunun yanı sıra, Fitch’in 22 Ekim’de yapacağı yıllık Türkiye konferansından gelecek 
uyarılarında piyasaların odağında olacağını öngörüyoruz. 
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Türkiye Piyasaları 

BIST Çarpanlar 
Bazında Ucuz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIST Dolar Bazında 

da Ucuz Ama… 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Borsa İstanbul Ocak ayının sonlarında başlayan düşüş trendinden henüz çıkamadı. İçeride faiz ve 
TCMB üzerinden başlayan tartışmalarla, global piyasalardaki pozitif atmosfere rağmen ilk çeyreği 
düşüşle tamamlayan BIST, sonraki çeyreklerde de jeopolitik ve siyasi risklerdeki artış ve global 
piyasalardaki atmosferin bozulmasıyla bu düşüş trendinden kurtulamadı. Sene başından beri devam 
eden bu düşüşler sonunda BIST’in emsallerine göre daha düşük çarpanlara gerilediğini, bunun 
yanında BIST’te ağırlığı yüksek olan birçok şirketin de kendi tarihsel ortalamalarına göre düşük piyasa 
çarpanlarına gerilediğini görüyoruz. Bu düşük çarpanlar orta ve uzun vadede ülkenin geleceğine 
güvenenler için cazip fırsatlar sunsa da kısa vadede devam eden riskler bu düşük çarpanların işaret 
ettiği ucuzluğun bir süre daha devam edebileceği algısını kuvvetlendiriyor. Bu nedenle piyasaya 
yönelik yatırımcı iştahının sınırlı düzeyde kaldığını görüyoruz. 
 

 
 

BİST’in ucuzluk argümanlarından bir tanesi de son zamanlarda çokça dile getirilen dolar bazında 
tarihsel veriler. Endeks rakamının Dolar/TL kuruna bölünmesiyle oluşturulan bu endekste 2,5 civarı 
(25000) geçmiş veriler de göz önünde bulundurulduğunda güçlü bir destek bölgesi ve aynı zamanda 
BIST için ucuz olarak yorumlanan seviyeler olarak karşımıza çıkıyor. Buna karşın içinde 
bulunduğumuz dönemin dinamiklerle dolar bazında yapılacak analizlerin TL bazında yüksek 
getirilerden mahrum kalınmasına neden olabileceğini düşünüyoruz. Fed’in faiz artış arifesinde 
olduğu bu aylarda doların değerlenmeye devam etmesini muhtemel görüyoruz. Buna karşın içeride 
siyasi risk algısının düşmesi ile BIST’in TL’ye göre çok daha iyi bir prim sergileyebileceği 
kanaatindeyiz. Bu nedenle önümüzdeki günlerde TL bazlı getirilerin, dolar bazlı getirilerin üzerinde 
olacağını düşünüyoruz. Yılsonu için beklentimiz dolar bazında endeksin değerinin tabloda 
göstermeye çalıştığımız şekilde sağa kayacağını, ancak yukarı çıkış potansiyelinin daha düşük 
olacağını düşünüyoruz. 
 

 

60,000  65,000  70,000  75,000  80,000  85,000  90,000  

2.80 2.14 2.32 2.50 2.68 2.86 3.04 3.21

2.85 2.11 2.28 2.46 2.63 2.81 2.98 3.16

2.90 2.07 2.24 2.41 2.59 2.76 2.93 3.10

2.95 2.03 2.20 2.37 2.54 2.71 2.88 3.05

3.00 2.00 2.17 2.33 2.50 2.67 2.83 3.00

3.05 1.97 2.13 2.30 2.46 2.62 2.79 2.95

3.10 1.94 2.10 2.26 2.42 2.58 2.74 2.90

3.15 1.90 2.06 2.22 2.38 2.54 2.70 2.86

3.20 1.88 2.03 2.19 2.34 2.50 2.66 2.81

3.25 1.85 2.00 2.15 2.31 2.46 2.62 2.77

3.30 1.82 1.97 2.12 2.27 2.42 2.58 2.73

BIST-100 

D
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Son Çeyrek için 
Stratejimiz: “2016 

için Biriktir” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bankacılık Sektörü 
Cazip Ama… 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

BIST’in çarpanlar bazında emsallerine ve tarihsel verilere göre hak ettiği değerlerin altında olduğuna 
biz de katılıyoruz. Buna karşın başta siyasi ve jeopolitik riskler olmak üzere kısa vadede bazı 
belirsizliklerin olması, bu belirsizliklerin zaman zaman BIST’i baskılayabileceğini düşünmemiz 
nedeniyle BIST’te kısa vadeli heyecan peşinde koşmak yerine, önümüzdeki günlerin 2015 sonu ve 
2016’nın ilk çeyreği için BIST’te pozisyon artırmak için kullanılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu 
nedenle 2015’in son çeyreğini hisse senetleri için görüşümüzü “2016 için biriktir” şeklinde 
özetliyoruz. BİST 100’de ağırlığı yüksek olan şirketler için hesapladığımız hedef değerleri baz 
aldığımızda endeksin 12 aylık hedef değerinin 87,500-95000 aralığı olduğunu düşünüyoruz.     
 

 
 
Bankacılık sektörünün özvarlık karlılığının baskılanmaya devam ediyor olması hisse fiyatlarını da 
olumsuz etkiliyor. Halka açık bankaların özvarlık karlılığı 2010 yılında %20 civarında seyrederken, 
2015’in ilk altı ayının sonunda bu oran %10-11 aralığına gerilemiş durumda. Bu rakamlar 2001-2002 
döneminde yaşanan bankacılık krizini göz ardı ettiğimizde görülen en düşük rakamlardan birini ifade 
ediyor. Karlılıktaki düşüşle birlikte sermaye yeterlilik rasyosunun (SYR) da 2002’den beri ilk defa 
%15’in altına inmiş olması tedirginlik yaratıyor. Büyümenin potansiyel altı olarak görüldüğü 2011’den 
itibaren ağırlıklı olarak düşüş görüyoruz. Sermaye yeterlilik rasyosunda yasal sınır %8, BDDK’nın 
tavsiye niteliğinde belirttiği oran da %12’de bulunuyor. Sektör ortalaması hala bu seviyelerin 
üzerinde olsa da trendin aşağı yönlü olması ilerleyen dönemde bu konunun çok daha fazla tartışılma 
ihtimalini artırıyor ve hemen olmasa da bu trendin devam etmesi durumunda yeni yaptırımlar 
gelebileceği endişesini doğuruyor. 
 

 

ÜLKE/FK Endeks 2011 2012 2013 2014 2015/03 2015/06 2015/09

Macaristan BET Index 7.98 8.04 8.18 10.99 11.12 12.66 6.48

Rusya INDEXCF Index 5.00 5.35 5.67 6.83 7.22 7.61 7.62

Mısır EGX100 index 11.07 13.02 12.76 13.38 12.69 11.43 9.11

Türkiye XU100 Index 8.35 11.01 8.78 10.15 9.36 10.20 9.41

Brezilya IBOV Index 9.28 14.96 13.76 14.15 13.21 13.00 10.84

Güney Kore KRX100 Index 9.46 11.99 11.42 10.56 12.12 11.28 10.85

Çek Cumhuriyeti PX Index 7.52 12.55 16.68 13.72 14.67 11.73 11.23

Polonya WIG Index 7.08 10.85 14.47 13.49 13.82 14.43 13.27

Endonezya JCI Index 14.63 14.84 14.50 16.55 18.07 16.56 14.37

Malezya FBMKLCI Index 15.13 15.11 17.59 16.29 17.99 17.33 16.71

Hindistan NIFTY Index 13.53 15.42 15.39 19.07 20.31 19.88 19.16

Güney Afrika TOP40 Index 11.73 16.43 16.15 17.04 18.03 19.28 19.47

Meksika MEXBOL Index 16.76 18.50 20.24 22.44 23.20 24.26 22.99

MSCI EM MXEF index 9.48 12.06 11.40 11.80 12.14 12.59 10.32
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Yabancı Ne Yaptı? 

Düşük büyüme hızı, faizlerdeki ve kurlardaki artış süreciyle, sıkı para politikası koşullarının baskıladığı 
karlılığın 2016 yılında yeniden ivmelenmesini bekliyoruz. Bu süreçte defter değerine yakın veya 
altında ve 6-8 aralığında FK ile işlem gören bankaların hızlı bir tepki süreci başlatmasını bekliyoruz.    
Aşağıdaki grafik BIST Bankacılık Endeksi’nin BIST Sınai Endeksi’ne oranını göstermektedir. Yukarıda 
bahsettiğimiz bankacılık sektörünün rasyolarındaki bozulmanın hisse fiyatlarına da büyük oranda 
yansıdığı bu grafikte net bir şekilde görülmektedir. 1 Kasım seçimleri sonrasında ortaya çıkacak siyasi 
tablo yeni bir belirsizlik oluşturmaz ise, ortaya konulacak olan ekonomik programa ve ekonomi 
yönetimine piyasa bir kredi tanıyabilir. Bu süreçte ilk etapta kısa vadede bir beklenti rallisi görebiliriz. 
Bu beklenti ile hisse sendi 
alacakların ilk tercihleri de endekste 
ağırlığı ve aynı zamanda likiditesi 
yüksek olan bankalar olacaktır. Bu 
nedenle ileriye yönelik makro 
çerçevede pozitif beklentiler 
oluşmaya başladığında verilerde bir 
düzelme görmeden önce yükselişe 
geçecek ilk gruplardan birinin de 
bankacılık endeksi olacağını 
düşünüyoruz.   
 
 
2015’te yabancı yatırımcıların hisse senetleri piyasasından ziyade tahvil bono piyasasından çıkışları 
dikkat çekmişti. Bu yıl hisse senetlerinde Şubat ve Mart ayında nette satış yapan yabancı 
yatırımcıların, Temmuz ve Ağustos ayında da satışa yöneldiklerini gördük. Nette ise ilk sekiz ayda 
yapılan alım ve satımlar sonrası BIST’te 688 milyon dolarlık bir yabancı çıkışı olduğunu görüyoruz. 

 

 
İlk sekiz aylık döneme baktığımızda ağırlıklı olarak bankalardan ve havayolu şirketlerinden çıkış 
olduğunu görüyoruz. Alımlar tarafında ise sektörlerden daha çok şirketlerin ön plana çıktığı 
görülmektedir. Temmuz-Ağustos aylarına daha yakından baktığımızda da benzer trendin söz konusu 
olduğunu görüyoruz. 

Alış Tutarı($) Satış Tutarı($) Net($)

Oca.15 9,438,380,256 9,032,130,528 406,249,728

Şub.15 7,902,035,025 8,630,971,907 -728,936,882

Mar.15 9,796,868,376 10,304,551,766 -507,683,391

Nis.15 6,826,492,655 6,292,232,308 534,260,348

May.15 6,564,376,635 6,547,681,509 16,695,126

Haz.15 7,218,531,477 6,920,013,024 298,518,453

Tem.15 5,304,505,119 5,551,436,619 -246,931,499

Ağu.15 5,095,354,756 5,556,033,193 -460,678,437

Toplam 58,146,544,300 58,835,050,854 -688,506,555

Aylar
Aylar İtibariyle Yabancı İşlemler 
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Hisse Adı Alış Tutarı($) Satış Tutarı($) Net($)

PETKM 126,985,758 108,061,962 18,923,795

TUPRS 692,688,074 681,269,027 11,419,046

ARCLK 164,134,788 154,523,069 9,611,719

AVISA 25,205,627 16,093,515 9,112,112

TUKAS 10,573,099 1,727,227 8,845,872

TATGD E 29,307,676 20,851,120 8,456,556

KOZAA E 26,721,129 19,029,510 7,691,619

GSRAY E 11,063,151 6,710,129 4,353,022

TAVHL E 189,580,717 185,314,391 4,266,326

TTRAK E 48,197,869 44,225,695 3,972,175

Temmuz-Ağustos Yabancı Yatırımcıların En çok 

Alım Yapttığı Hisseler

Hisse Adı Alış Tutarı($) Satış Tutarı($) Net($)

BOYP 327,542,488 984,994 326,557,495

SAHOL 1,674,537,203 1,568,643,199 105,894,004

PETKM 522,309,621 440,147,978 82,161,643

HALKB 4,328,593,777 4,254,880,072 73,713,705

NTHOL 120,525,848 51,596,267 68,929,581

TUPRS E 2,511,859,676 2,454,702,096 57,157,580

KOZAL E 476,240,829 436,199,497 40,041,332

SODA E 110,114,507 71,760,197 38,354,310

TATGD E 98,657,303 71,284,885 27,372,418

TAVHL E 818,848,817 793,632,246 25,216,571

*BOYP hissesindeki alım Toptan Satışlar Pazarında Gerçekleşmiştir.

Ocak-Ağustos Yabancı Yatırımcıların En çok Alım 

Yapttığı Hisseler

Hisse Adı Alış Tutarı($) Satış Tutarı($) Net($)
GARAN 2,205,158,903 2,400,678,964 -195,520,061

ISCTR 516,731,866 635,283,941 -118,552,076

EREGL 298,730,071 344,935,865 -46,205,794

AKBNK 798,045,302 843,013,826 -44,968,524

VAKBN 328,721,691 367,219,911 -38,498,220

PGSUS E 42,345,549 75,655,518 -33,309,969

HALKB E 657,799,682 688,180,263 -30,380,582

THYAO E 679,435,069 709,686,668 -30,251,600

TRKCM E 13,033,187 34,826,489 -21,793,301

FROTO E 94,216,026 114,693,290 -20,477,264

Temmuz-Ağustos Yabancı Yatırımcıların En çok 

Satım Yapttığı Hisseler

Hisse Adı Alış Tutarı($) Satış Tutarı($) Net($)
GARAN E 11,751,192,900 12,181,884,248 -430,691,349

ISCTR E 3,156,903,988 3,411,121,404 -254,217,416

PGSUS E 396,867,531 511,625,123 -114,757,592

KRDMD E 270,887,867 374,577,824 -103,689,957

YKBNK E 1,454,148,952 1,547,599,716 -93,450,764

THYAO E 3,305,464,360 3,390,415,136 -84,950,777

TRKCM E 120,389,736 182,697,469 -62,307,734

VAKBN E 2,677,833,065 2,738,061,014 -60,227,949

AKBNK E 5,250,895,314 5,310,823,549 -59,928,235

TKFEN E 311,068,120 370,422,718 -59,354,597

Ocak-Ağustos Yabancı Yatırımcıların En çok Satım 

Yapttığı Hisseler
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Nasıl Bir Portföy Öneriyoruz 

 

Hisse Senetlerinde 
Toparlanma 
Dönemine 
Giriyoruz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Faizler Tatmin 

Edici, ÖST’ler Daha 
Cazip 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fed Beklentisi 
Doları 

Desteklemeye 
Devam Edecek 

 
 

Yılın son çeyreğinde hisse senedi için stratejimizi 2016 için biriktir şeklinde özetliyoruz. Buna karşın 
BIST’in yükseliş için 2016’yı beklemeyebileceğini, gerek yurtdışı piyasalarda gerekse BIST’te üçüncü 
çeyrekte sert bir şekilde baskılanan hisse senetlerinin son çeyrekte bir tepki yükselişi başlatma 
olasılığını yüksek görüyoruz. Bu süreç güçlü bir hükümet ile taçlandırılabilirse başlayacak tepkinin 
2016’nın en azından ilk çeyreğini de içine alacak şekilde devam edeceğini düşünüyoruz. Bu nedenle 
2015’in son çeyreğinde yüksek volatilite yaşanma riskini de göz önünde bulundurarak, özellikle 
yaşanacak sert düşüşler sonrası kademeli bir şekilde alım yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu 
alımlarda 68,000’e kadar olacak bir düşüşün riski göz önünde bulundurulmalı ve bu kaybı göz 
önünde bulundurarak portföylerde hisse ağırlığı ayarlanmalıdır. 2015 sonu ve 2016’nın ilk üç ayını 
kapsayan dönemde güçlü bir hükümet kurulduğu varsayımında 80,000-85,000 aralığının hedef 
olacağını düşünüyoruz. 2015’in son çeyreğinde takibimizde olan hisse senetleri, takip gerekçelerimiz 
ve hedef fiyatlarımız ilerleyen sayfalarda yer almaktadır.    
 
Gösterge faizde %11 ile %12 arasında kısa vadeli dengenin oluşacağını düşünüyoruz. Son Para 
Politikası Kurulu toplantısında faizlerde değişime gidilmezken yapılan açıklamada “Gerekli görülen 
süre boyunca daha sıkı bir likidite politikası uygulanmasına karar verilmiştir.” ifadesi yerine “gerekli 
görülen süre boyunca likidite politikasındaki sıkı duruşun korunmasına karar vermiştir.” ifadesi 
kullanıldı. Bu açıklamayı TCMB’nin fonlama maliyetlerinde yeni artış düşünmediği şeklinde 
yorumladık. Bu nedenle piyasa faizlerinin ayrışabileceği noktanın sınırlı olacağını, faizlerde kısa vadeli 
dengenin oluştuğunu düşünüyoruz. Alternatif piyasalardaki volatiliteyi göz önünde bulundurunca, 
mevduat/faiz getirilerinin tatmin edici olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle mevduat eşdeğeri ürün 
payını portföyün yapısına uygun şekilde üst sınıra yakın tutarak muhafazakar tutumumuzu 
koruyoruz. Riski bir miktar daha artırarak, daha yüksek getiri arayışında olan hisse yatırımcıları bu 
oranları biraz daha aşağıya çekerek, hisse netlerinde olası düşüşlerde pozisyon artırmayı 
düşünebilirler. Faizlerin (mevduat + kamu SGMK) mevcut seviyelerini tatmin edici bulmakla birlikte, 
düşük miktarda risk alarak özel sektör tahvilleri (ÖST) ile buradaki getiri maksimize edilebilir. İçinde 
çok sayıda ÖST bulundurarak riski dağıttığı ve daha kolay takip imkanı verdiği için mevduat yerine 
ÖST fonları tercih edilebilir.  
 
Fed’in Aralık ayında faizleri artıracağı beklentisi, doların bu çeyrekte de güçlü kalmasını sağlayacaktır. 
İlk faiz artışının ardından Fed’in yol haritasının netleşmesi hem volatiliteyi hem de doların artış hızını 
düşürecektir. Bu döneme kadar portföylerde sigorta görevi görmesi açsısından belirli bir oranda 
dolar bulundurulmasını öneriyoruz. Yeniden deflasyonist sürece giren ve mevcuttaki varlık alımlarına 
yenilerini eklemesi gerektiği tartışılan Euro Bölgesi’nin dolayısıyla da Euro’nun zayıf seyrini son 
çeyrekte de devam ettireceğini düşünüyoruz. Euro/Dolar paritesinde 2016 yılı içinde 1,00 ve hatta 
altındaki rakamların görülebileceğini düşünüyoruz. Bu nedenle son çeyrekte tercihimizi dolardan 
yana kullanıyoruz. Dönem içinde trade fırsatlarından faydalanmak düşünülse de biz portföylerde 
belirli bir miktar dövizin en azından önümüzdeki yılın ilk yarısında da taşınması gerektiğini 
düşünüyoruz. Fed’in faiz artışının ardından, faiz artışı silsilesinde İngiltere Merkez Bankası’nın ikinci 
sırayı almasını ve bu yolda daha hızlı bir süreç çizmesini bekliyoruz. Bu beklentimizi değiştirecek 
argümanlar ortaya çıkmaz ise 2016’nın ilk aylarında doların yanına sterlin eklemeyi 
değerlendirebiliriz. Ancak GBP/USD paritesine teknik olarak baktığımızda da henüz o aşamada 
olmadığımızı düşünüyoruz.    
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Gümüş Altına Göre 
Daha Cazip 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Emtia fiyatlarında görülen sert düşüşlerin sonuna yaklaşıldığını, özellikle de değerli metallerin tepki 
potansiyelinin gün geçtikçe artığını arttığını düşünüyoruz. Fed’in faiz artış süreci bu ürünlerin de 
fiyatını baskılıyor olsa da bugüne kadar bu beklentinin en çok fiyatlandığı ürünlerin emtialar, 
emtialar özelinde de değerli madenler olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle hisse senetlerinde olduğu 
gibi emtialarda da biriktirme döneminin geldiğini düşünüyoruz. Geleneksel açıdan en çok tercih 
edilen altın ve gümüş içinde tercihimizi gümüşten yana kullanıyoruz. Tercihimizi gümüşten yana 
kullanmamızda, altın/gümüş rasyosunun grafikte de görüldüğü üzere son yıllardaki zirve (direnç) 
seviyelerini test ediyor olması etkili oldu. Bu rasyonun yükselmesi altının gümüşe göre daha pahalı 
hale geldiğini işaret ediyor. Gümüşte orta vadeli (3-6 ay) hedefimiz ise 1,55 TL/gr şeklinde bu da 
yaklaşık olarak %9’luk bir getiri potansiyeli anlamına geliyor.   
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Faklı risk grupları için portföy önerilerimiz 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alternatif 
Ürünler 
 

Tüm bu varsayımlarımız altında çok düşük bir risk alarak mutlakta en azından mevduata yakın sabit 
bir getiri bekleyen ve makul bir risk alarak bu getiriyi daha da artırmanın yolunu arayanlar için kılavuz 
olması için üç farklı portföy önerimiz bulunmaktadır. 
 

 
 
Mevduat Eş Değeri Ürün: Mevduat, mevduat getirisine yakın getiriler sunan fonlar, Özel Sektör 
Tahvilleri 
 
Döviz 

USD/TL: Dolar Mevduat, Dolar Cinsi Eurotahvil, Borsa Yatırım Fonu (USDTRF), VİOP USD/TL 
sözleşmesi, FX piyasası 
Euro/TL: Euro Mevduat, Euro Cinsi Eurotahvil, VİOP EURO/TL sözleşmesi, FX piyasası 

 
Altın & Gümüş 

Altın: Borsa Yatırım Fonu (GLDTRF), VİOP Gram Altın Sözleşmesi, FX piyasası 
Gümüş: Borsa Yatırım Fonu (GMSTRF & SLVRPF), FX piyasası 

 
Hisse Senedi:  
 

 

Düşük Riskli 

Portföy

Orta Riskli 

Portföy

Yüksek Riskli 

Portföy

Mevduat Eşdeğeri Ürün 83.00% 65.00% 45.00%

Döviz 5.00% 10.00% 10.00%

USD/TL 5.00% 10.00% 10.00%

EUR/TL 0.00% 0.00% 0.00%

Altın & Gümüş 2.00% 5.00% 5.00%

Altın (gr) 0.00% 0.00% 0.00%

Gümüş 2.00% 5.00% 5.00%

Hisse Senedi 10.00% 20.00% 40.00%

Hisse 

Kodu
Karar

Hedef 

Fiyat

Getiri 

Potansiyeli

ADEL Endeks Üzerinde Getiri 74.00 TL    11.11%

ARCLK Endeks Üzerinde Getiri 16.70 TL    13.22%

ASELS Endeks Üzerinde Getiri 17.30 TL    25.82%

BAGFS Endeks Üzerinde Getiri 16.60 TL    24.81%

BIZIM Endeks Üzerinde Getiri 17.50 TL    37.80%

GARAN Endeks Üzerinde Getiri 8.75 TL      24.47%

ISCTR Endeks Üzerinde Getiri 6.08 TL      29.09%

KORDS Endeks Üzerinde Getiri 5.05 TL      26.88%

TKFEN Endeks Üzerinde Getiri 5.65 TL      35.17%

TRKCM Endeks Üzerinde Getiri 2.43 TL      29.26%

TUPRS Endeks Üzerinde Getiri 93.70 TL    26.45%
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Aselsan (ASELS) 

  

 

Aselsan, 2014 yılı itibariyle küresel savunma sektöründe 1.1 milyon dolar savunma 
geliriyle 62. sıraya yükselmiştir. Şirketin önümüzdeki dönemde hedefi 2 milyar dolar 
savunma geliriyle küresel savunma sektöründe ilk 50’nin içerisinde yer almaktır. İş 
hacmine, gerçekleştirilen yatırımlara, ihracat hedeflemesine, Ar-Ge ve ürün 
çeşitlendirme çalışmalarına, finansal yönetimine bakıldığında Aselsan’ın belirlediği 
vizyon ve hedeflere istikrarlı adımlarla yürüdüğü görülmektedir. Şirket, küresel bir 
şirket olma vizyonu çerçevesinde, üretim ve mühendislik faaliyetlerini yürütmek 
üzere oluşturduğu dört sektör başkanlığına bir yenisini eklemiş, teknolojik birikimini 
sivil alanlara aktararak sivil projelere de yönelmiştir. Bu hedefin, şirketin orta/uzun 
vadede özvarlık karlılığını arttıracak önemli bir adım olarak görülmesi gerektiğini 
düşünüyoruz. Bunun yanı sıra hükümet hedefleri ve savunma alımları stratejisi 
Aselsan’ın sürdürülebilir büyüme hedefini desteklemektedir.  Aselsan, 2015 yılı 
hasılatında TL bazında %16-20 arasında artış beklemekte, yatırım harcamalarının ise 
yaklaşık 120 Milyon TL olmasını öngörmektedir. 2015 yılı ilk yarıyılında beklentilerin 
altında kalan satış gelirleri ve kur farkı giderleri sonrası net kar da baskı altında 
kalmıştır. Gedik Yatırım olarak, 2015 yıl sonunda satış gelirlerinin geçen yılın aynı 
dönemine göre %14 büyüyerek 2.8 Milyar TL ve net karın ise 191 Milyon TL olmasını 
bekliyoruz. ASELS ile ilgili kararımız 17.30 hedef fiyat ile “Endeks Üzerinde Getiri” 
şeklindedir. 

 

Adel Kalemcilik (ADEL) 

  

 

Şirketin açıklanan son mali tablolarında operasyonel giderlerdeki ve kurdaki artıştan 
dolayı net karı bir miktar baskı altında kalmış olsa da, şirketin yıllar itibariyle satış 
gelirleri, esas faaliyet karı ve net karı istikrarlı ve yukarı yönlü bir trend izlemektedir. 
Ek olarak Adel Kalemcilik’in aktifinde kayıtlı Kartal’daki gayrimenkulün satış 
işlemlerinin Ağustos ayında tamamlanmasıyla şirkete nakit girişi sağlanacak, 
30.09.2015 tarihli finansal tablolarında bu olumlu etki görülecektir.  Adel 
Kalemcilik’in sektör içerisindeki yeri, marka bilinirliği, istikrarlı finansal yapısı, güçlü 
ortaklık yapısı, düzenli temettü ödeme politikası özellikle şirkete uzun vadeli yatırım 
için sayılabilecek önemli katalizörlerdir. Şirketin 2015 yıl sonunda satış gelirlerinin 
geçen yılın aynı dönemine göre %11 büyüyerek 246 Milyon TL ve net karın ise 67 
Milyon TL olmasını bekliyoruz. 3.14 PD/DD ve 21.29 F/K ve %14.70 özvarlık karlılığı ile 
işlem gören şirketin hisse fiyatlarının piyasa çarpanlarına göre cazip fiyat 
seviyelerinde olduğunu ve önümüzdeki dönemlerde öngördüğümüz karlılık 
rakamlarına ulaştığı varsayımı altında 74 TL hedef fiyatla “Endeks Üzerinde Getiri” 
sağlayacağını düşünüyoruz 

 

Endeks Altında Getiri Öneri Yok

Son Bilançosu 2015/06K Net K/Z Marjı (%) 7.6% PD/DD (Son Değer) 3.06

Toplam Varlık 5,311,391,568 Aktif Devir Hızı 0.50         PD/DD Ort. (S.2 yıl) 2.41

Toplam Borç 3,066,856,874 Aktif Karlılığı 3.81% F/K 33.94

Ana Ort. Özsermayesi (TL) 2,244,534,694 Borç Oranı (%) 57.7% F/NS 2.60

Sermayesi (TL) 500,000,000 Özvarlık Karlılığı (%) 9.01% FD/FAVÖK 28.64

Yıllık Satış Geliri (TL) 2,649,104,253 FAVÖK Marjı 11.28% Volatilite Katsayısı 1.21

Yıllık Net Kar/Zarar (TL) 202,196,885 Temettü Verimi 0.8% Piy. Değ. (Mln TL) 6875

Yıllık FAVÖK (TL) 499,339,846 Fiili Dol. Pay (%) 14.0%

Önerimiz

Hedef Fiyat: 17.3 / Potansiyel Getiri: %25.82

Endekse Paralel GetiriEndeks Üzerinde Getiri

Endeks Altında Getiri Öneri Yok

Son Bilançosu 2015/06 Net K/Z Marjı (%) 10.1% PD/DD (Son Değer) 3.14

Toplam Varlık 508,613,588 Aktif Devir Hızı 0.48         PD/DD Ort. (S.2 yıl) 2.62

Toplam Borç 341,416,826 Aktif Karlılığı 4.84% F/K 21.29

Ana Ort. Özsermayesi (TL) 167,196,762 Borç Oranı (%) 67.1% F/NS 2.15

Sermayesi (TL) 7,875,000 Özvarlık Karlılığı (%) 14.73% FD/FAVÖK 13.01

Yıllık Satış Geliri (TL) 244,096,218 FAVÖK Marjı 20.97% Volatilite Katsayısı 1.93

Yıllık Net Kar/Zarar (TL) 24,630,210 Temettü Verimi 2.3% Piy. Değ. (Mln TL) 524.475

Yıllık FAVÖK (TL) 58,305,418 Fiili Dol. Pay (%) 28.0%

Önerimiz

Hedef Fiyat: 74 / Potansiyel Getiri: %11.11

Endekse Paralel GetiriEndeks Üzerinde Getiri
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Bağfaş (BAGFS) 

  

 

2015 yılı son çeyreğinde faaliyete geçmesi beklenen AN/CAN yatırımı şirket için 
potansiyel oluşturmaktadır. BAGFAŞ’ın 2012 yılında çalışmalarına başladığı ve 
yaklaşık 140 milyon Euro yatırım tutarı olan Türkiye’nin ilk granül stabilize Amonyum 
Nitrat (AN) ve Kalsiyum Amonyum Nitrat (CAN) tesisinin deneme üretimine 2015 
Ağustos ayında başlanmıştır. Yıllık 630 bin ton üretim kapasitesine sahip olacak 
tesisin faaliyete başlamasıyla şirketin toplam üretim kapasitesi 1.240 tona 
yükselecektir. Gübre sektörüne paralel olarak geçmiş dönemlerde finansal görünümü 
dalgalı bir seyir izleyen BAGFAŞ’ın, yeni yatırımdan satışlara başlanmasıyla ciro ve 
kârlılığın artacağını düşünüyoruz. 2015 yılsonunda şirketin satış gelirlerinin geçen 
yılın aynı dönemine göre %25 artarak 413 milyon TL’ye, net kârın ise 22 milyon 
TL’den 38 milyon TL’ye yükseleceğini öngörüyoruz.26.75x F/K ve 1.92x PD/DD ile 
işlem gören şirket %7.18 öz varlık kârlılığına göre primli işlem görmesine rağmen, 
piyasa çarpanlarındaki yüksek seyrin yeni yatırıma yönelik beklentiden oluştuğunu 
düşünüyoruz. . Yükseliş trendini devam ettiren ve yıllar itibariyle düzenli olarak 
temettü dağıtan BAGFS için yeni yatırımında katkısıyla 16.60 TL hedef fiyat ile 
“Endeks Üzerinde Getiri” veriyoruz. 

 

 

Endeks Altında Getiri Öneri Yok

Son Bilançosu 2015/06 Net K/Z Marjı (%) 5.9% PD/DD (Son Değer) 1.92

Toplam Varlık 868,833,434 Aktif Devir Hızı 0.43         PD/DD Ort. (S.2 yıl) 1.59

Toplam Borç 557,307,311 Aktif Karlılığı 2.57% F/K 26.75

Ana Ort. Özsermayesi (TL) 311,526,123 Borç Oranı (%) 64.1% F/NS 1.59

Sermayesi (TL) 45,000,000 Özvarlık Karlılığı (%) 7.18% FD/FAVÖK 26.10

Yıllık Satış Geliri (TL) 377,360,359 FAVÖK Marjı 11.10% Volatilite Katsayısı 1.47

Yıllık Net Kar/Zarar (TL) 22,371,685 Temettü Verimi 0.4% Piy. Değ. (Mln TL) 598.5

Yıllık FAVÖK (TL) 47,453,762 Fiili Dol. Pay (%) 58.0%

Önerimiz

Hedef Fiyat: 16.6 / Potansiyel Getiri: %24.81

Endekse Paralel GetiriEndeks Üzerinde Getiri

Arçelik (ARCLK) 

  

 

ARCLK geçen yılın aynı döneminde 14.87% olan özvarlık karlılığını bu dönemde 3.47 
puan artırarak 18.34% seviyesine çıkardı. Özvarlık karlılığının yükseliş kaydetmesi 
üzerinde ertelenmiş vergi gelirlerinden gelen 166 milyon TL vergi gelirinin de etkisi 
olmuştur. Arçelik PD/DDx2.31 ve F/Kx12.58 piyasa çarpanlarından işlem görmektedir. 
Cari piyasa çarpanları,  geçmiş verilerle ve mali tablolarla uyumlu bir seyir 
izlemektedir.  Şirketin 2015 yıl sonunda satış gelirlerinin geçen yılın aynı dönemine 
göre %9,9 büyüyerek 9934,2 milyon TL ve net dönem kar/zarar kaleminin de 585,9 
milyon TL olmasını bekliyoruz. Pazar payını koruması, satış ve kar rakamlarında 
istikrar bozucu bir dalgalanmanın olmaması, finansal sonuçlarının olumlu seyrediyor 
olması ve makul piyasa çarpanları nedeniyle 16,70 TL hedef fiyatla şirketin “Endeks 
Üzerinde Getiri” sağlayacağını düşünüyoruz. 

 
 

Endeks Altında Getiri Öneri Yok

Son Bilançosu 2015/06K Net K/Z Marjı (%) 6.3% PD/DD (Son Değer) 2.31

Toplam Varlık 12,712,680,000 Aktif Devir Hızı 1.01         PD/DD Ort. (S.2 yıl) 2.10

Toplam Borç 8,374,944,000 Aktif Karlılığı 6.32% F/K 12.58

Ana Ort. Özsermayesi (TL) 4,321,795,000 Borç Oranı (%) 65.9% F/NS 0.78

Sermayesi (TL) 675,728,000 Özvarlık Karlılığı (%) 18.53% FD/FAVÖK 23.64

Yıllık Satış Geliri (TL) 12,857,655,000 FAVÖK Marjı 11.32% Volatilite Katsayısı 1.28

Yıllık Net Kar/Zarar (TL) 803,754,000 Temettü Verimi 3.3% Piy. Değ. (Mln TL) 9966.991024

Yıllık FAVÖK (TL) 1,276,328,000 Fiili Dol. Pay (%) 25.0%

Önerimiz

Hedef Fiyat: 16.7 / Potansiyel Getiri: %13.22

Endekse Paralel GetiriEndeks Üzerinde Getiri
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Garanti (GARAN) 

  

 

Garanti Bankası’nın net kârı 2015 yılının 2. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine 
göre % 31.4; geçen yılın aynı çeyreğine göre ise % 27.2 oranında artarak 960 milyon 
TL olan piyasa beklentilerinin üzerinde 1.031 milyar TL olarak gerçekleşti. Böylelikle, 
bankanın 2015 yılının ilk yarısında elde ettiği kâr bir önceki yılın aynı dönemine göre 
% 15.6 oranında artarak 1.816 milyar TL seviyesine ulaştı. Kârlılık tarafında sektör 
geneline kıyasla gözlenen güçlü görünümün tek seferlik gelirlerden ziyade genel 
faaliyetlerden kaynaklı olması dikkat çekicidir. Bankanın % 5.11 ile sektöre kıyasla 
oldukça yüksek olarak nitelendirilebilecek bir seviyede sahip olduğu net faiz marjı da 
bir diğer artı olarak görülebilir. İç ve dış dinamiklerdeki belirsizliğin TL’nin değeri 
üzerinde yarattığı oynaklık ve belirsizlik ortamı tüm bankacılık hisselerini olduğu gibi 
GARAN hisse fiyatını da sene başından bu yana aşağı yönlü baskılamaktadır. 2014 yıl 
sonunda % 13.2 seviyesinde olan özvarlık kârlılığını 2015 yılının ilk yarısında % 14.7 
seviyesine yükselten Garanti Bankası hisseleri 1.10 PD/DD ve 8.57 F/K ile piyasa 
çarpanları açısından tarihi dip seviyelere yakın seyretmektedir. Bankacılık sektörü 
açısından zorlu geçen bir dönemde gelir kalitesi ve kârlılık anlamında gözlenen güçlü 
bir performansı son derece olumlu buluyoruz. “Endeks Üzerinde Getiri” kararı 
verdiğimiz GARAN hisselerinin 8.75 TL hedef fiyat ile yaklaşık % 24 oranında getiri 
potansiyeli taşıdığını düşünüyoruz. 

  

Endeks Altında Getiri Öneri Yok

Son Bilançosu 2015/06 Net K/Z Marjı (%) #SAYI/0! PD/DD (Son Değer) 1.10

Toplam Varlık 235,049,087,000 Aktif Devir Hızı 0.04         PD/DD Ort. (S.2 yıl) 0.23

Toplam Borç - Aktif Karlılığı #SAYI/0! F/K 8.57

Ana Ort. Özsermayesi (TL) 149,078,647,000 Borç Oranı (%) 0.0% F/NS 3.49

Sermayesi (TL) 3,342,976,000 Özvarlık Karlılığı (%) #SAYI/0! FD/FAVÖK -

Yıllık Satış Geliri (TL) 8,468,314,000 FAVÖK Marjı 0.00% Volatilite Katsayısı 1.48

Yıllık Net Kar/Zarar (TL) 3,445,239,000 Temettü Verimi 1.6% Piy. Değ. (Mln TL) 29526

Yıllık FAVÖK (TL) - Fiili Dol. Pay (%) 48.0%

Önerimiz

Hedef Fiyat: 8.75 / Potansiyel Getiri: %24.47

Endekse Paralel GetiriEndeks Üzerinde Getiri

Bizim Toptan (BIZIM) 

  

 

Bizim Toptan’ın, 2015 ilk çeyrekte 341 bin TL net kar açıkladıktan sonra 2015 ikinci 
çeyrekte 3.66 milyon TL net kar açıklamasını pozitif karşılıyoruz. Açıklanan ikinci 
çeyrek karın pozitif görünmesiyle beraber, kar marjı düşük olan sigara satışlarının 
toplam satışlar içerisindeki oranı ve franchising sisteminin katkısı, üçüncü ve 
dördüncü çeyrek finansal sonuçlarında takip edeceğimiz noktalar olacak. Ayrıca 
eskiden sadece toptancılara ve özel müşterilere açık olan Bizim Mağazaları’nın, 
özellikle büyük şehirlerde şehir içi lokasyonlarda toptan alışveriş yapan bireysel 
müşterilere açılması ve mağazaların da bu amaca uygun şekilde dönüştürülmesinin 
test edilmesi sürecinin de karlılık üzerinde olumlu etkisi olacağı görüşündeyiz. Şirket 
3.73x PD/DD ve 0.21x Fiyat/Net Satış oranı ile sektöre göre iskontolu işlem 
görmektedir. (Sektör PD/DD: 6.22, F/NS: 0.74). Geçtiğimiz yılın son çeyreği ve bu yılın 
ilk çeyreğindeki geçici olduğunu düşündüğümüz kar rakamları nedeniyle, mevcut F/K 
oranı 105’i geçmiştir. Bu iki çeyreğin baz etkisi geçene kadar bu oran bizim için 
anlamlı bir sonuç üretmeyecektir. Son 15 çeyrekte çeyreksel olarak ortalama 6 
milyon TL net kar açıklayan Bizim Toptan’da (standart sapması 4.8 milyon TL) 
önümüzdeki dönem çeyrek net karlarda 6 milyon TL karlılığın yakalanması 
durumunda hisseler üzerinde pozitif etki yapmasını bekliyoruz. Şirket için hedef 
fiyatımız 17.50 TL’dir. 

 

Endeks Altında Getiri Öneri Yok

Son Bilançosu 2015/06 Net K/Z Marjı (%) 0.2% PD/DD (Son Değer) 3.73

Toplam Varlık 618,276,760 Aktif Devir Hızı 3.90         PD/DD Ort. (S.2 yıl) 5.36

Toplam Borç 481,915,806 Aktif Karlılığı 0.77% F/K 106.47

Ana Ort. Özsermayesi (TL) 136,360,954 Borç Oranı (%) 77.9% F/NS 0.21

Sermayesi (TL) 40,000,000 Özvarlık Karlılığı (%) 3.50% FD/FAVÖK 15.78

Yıllık Satış Geliri (TL) 2,408,653,265 FAVÖK Marjı 1.41% Volatilite Katsayısı 1.12

Yıllık Net Kar/Zarar (TL) 4,771,247 Temettü Verimi 0.3% Piy. Değ. (Mln TL) 508

Yıllık FAVÖK (TL) 57,749,321 Fiili Dol. Pay (%) 46.0%

Önerimiz

Hedef Fiyat: 17.5 / Potansiyel Getiri: %37.8

Endekse Paralel GetiriEndeks Üzerinde Getiri
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Kordsa (KORDS) 

 
 

 

Şirket global pazarda sektörün öncü firmaları içinde olmasının yanında devam eden 
yatırımları ile dikkat çekmektedir. 100 milyon dolarlık yatırımla beraber, 18.000 
tonluk entegre üretim artışı gerçekleşmesi ve ilave kapasitenin %50’sini bu yıl içinde 
doldurulması beklenmektedir. Ayrıca Kompozit malzemeleri güçlendirme ürünleri 
alanındaki büyümenin ilk adımı olarak görülen Kompozit Teknolojileri  Mükemmeliyet 
Merkezi’nin temellerini atılmıştır. 2016 yılının ilk çeyreğinde devreye girmesi 
beklenen yatırımın 6-7 yılda tam kapasiteye ulaşması ve yıllık 50-60 milyon dolar ilave 
ciro ve %20 FAVÖK marjı sağlaması beklenmektedir. Son olarak şirket lastik 
sektöründe sattığı ürünlerin %20’sini beş yıl içinde katma değeri daha yüksek 
ürünlerle değiştirip  yeni ürün satışlarından elde edilen yaklaşık 40 milyon dolarlık 
geliri 3-4 yıl içerisinde 150 milyon dolara çıkarmayı hedeflemektedir. Yaptığımız satış 
ve kar tahminlerinde Kordsa Global’in 2015 yılı sonunda 1821 milyon TL satış geliri ve 
92 milyon TL de net kar elde edeceğini düşünmekteyiz. Yapılan yatırımların yanında 
çeşitlendirilmiş satış coğrafyası, yüksek temettü verimi ile dikkat çeken Kordsa Global  
BIST-100 endeksine dahil olmuştur. Şirket, 0.85 PD/DD ve 11.45 F/K ve  %7.65 
özvarlık karlılığı ile işlem görmektedir. Bu gelişmelere paralel olarak Kordsa Global 
hissesinde ‘’Endeks Üzerinde Getiri’’ kararımızı koruyor ve %26 getiri potansiyeli ile 
hedef fiyatımızı 5.05 TL olarak belirliyoruz. 

 

  

Endeks Altında Getiri Öneri Yok

Son Bilançosu 2015/06K Net K/Z Marjı (%) 5.1% PD/DD (Son Değer) 0.85

Toplam Varlık 2,139,265,994 Aktif Devir Hızı 0.80         PD/DD Ort. (S.2 yıl) 0.88

Toplam Borç 998,523,832 Aktif Karlılığı 4.08% F/K 11.45

Ana Ort. Özsermayesi (TL) 906,303,243 Borç Oranı (%) 46.7% F/NS 0.45

Sermayesi (TL) 194,529,076 Özvarlık Karlılığı (%) 7.65% FD/FAVÖK 13.06

Yıllık Satış Geliri (TL) 1,702,772,761 FAVÖK Marjı 11.80% Volatilite Katsayısı 1.86

Yıllık Net Kar/Zarar (TL) 87,306,634 Temettü Verimi 8.4% Piy. Değ. (Mln TL) 774.2257225

Yıllık FAVÖK (TL) 183,914,564 Fiili Dol. Pay (%) 28.0%

Önerimiz

Hedef Fiyat: 5.05 / Potansiyel Getiri: %26.88

Endekse Paralel GetiriEndeks Üzerinde Getiri

İş Bankası (ISCTR) 

  

 

Bankacılık sektör değerlemelerinin artan politik belirsizlik, fonlama maliyetlerinde 
yukarı yönlü baskılar, TL’nin hızlı değer kaybının yarattığı varlık kalitesi ve sermaye 
yeterliliği kaygıları ile son 5 yıldaki tarihi diplerini test ettiğini gözlemliyoruz. Yaygın 
şube ağı ve güçlü marka değeriyle İş Bankası’nın fonlama maliyetindeki artış trendinin 
net faiz marjında yarattığı aşağı yönlü baskıyı benzerlerinden daha iyi yöntebileceğini 
düşünüyoruz. Bankanın varlık kalitesi görünümünün tarihsel olarak da olduğu gibi 
benzerlerinden daha iyi seyretmesini ve İş Bankası’nın güçlü sermaye yeterliliği 
oranıyla mevcut negatif operasyonel baskıları benzerlerinden daha iyi 
yönetebileceğini düşünüyoruz. 2015 ve 2016 yılları için sırasıyla %2 ve %10’luk kar 
büyümesi beklediğimiz Iş Bankası için hedef fiyatımız olan 6.08 TL/hisse’nin ima ettiği 
yukarı potansiyeli %28 ve hisse için tavsiyemiz “Endeks Üzerinde Getiri”. 

Endeks Altında Getiri Öneri Yok

Son Bilançosu 2015/06 Net K/Z Marjı (%) #SAYI/0! PD/DD (Son Değer) 0.74

Toplam Varlık 268,269,701,523 Aktif Devir Hızı 0.03         PD/DD Ort. (S.2 yıl) 0.14

Toplam Borç - Aktif Karlılığı #SAYI/0! F/K 5.96

Ana Ort. Özsermayesi (TL) 175,104,860,626 Borç Oranı (%) 0.0% F/NS 2.62

Sermayesi (TL) 4,507,520,950 Özvarlık Karlılığı (%) #SAYI/0! FD/FAVÖK -

Yıllık Satış Geliri (TL) 8,078,714,577 FAVÖK Marjı 0.00% Volatilite Katsayısı 1.40

Yıllık Net Kar/Zarar (TL) 3,557,370,059 Temettü Verimi 2.8% Piy. Değ. (Mln TL) 21194.8587

Yıllık FAVÖK (TL) - Fiili Dol. Pay (%) 31.0%

Önerimiz

Hedef Fiyat: 6.08 / Potansiyel Getiri: %29.09

Endekse Paralel GetiriEndeks Üzerinde Getiri
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Trakya Cam (TRKCM) 

  

 

Şişe Cam Grubu’nun lokomotif şirketlerinden olan Trakya Cam, 11 düzcam hattı ile 
2.5 Milyon Ton düzcam kapasitesiyle üretim kapasitesi bazında Dünyada beşinci, 
Avrupa’da ise ikinci büyük firma konumundadır.  Güçlü ortaklık yapısına sahip olan 
Trakya Cam, son yıllarda yurtdışında gerçekleştirdiği satın alma ve ortaklıkların yanı 
sıra yurtiçi ve yurtdışındaki ilave kapasiteler ile düzcam sektöründe küresel oyuncu 
olma hedefi için önemli adımlar atmış, coğrafi olarak ise düzcam talebine göre 
stratejik bölgelerde konumlanmıştır. Şirketin faaliyette bulunduğu pazarlardaki 
deneyimi, enerji odaklı maliyet iyileştirme çalışmaları ve gelişen ve artan ürün 
portföyü orta-uzun vadeli yatırım için pozitif gelişmelerdir. Böyle olmakla birlikte, 
2014 ve 2015 yıllarında tamamlanan ek kapasitelerin satış gelirleri üzerindeki 
beklenen olumlu katkısı bu yılın ilk yarısında görülememiştir. Gerek Avrupa’da 
faaliyet gösteren otomotiv firmalarının önemli tedarikçilerinden olan Fritz 
Holding’den beklenen katkının gelmemesi, gerek yurtiçi talebin görece düşük 
seyretmesi ve büyümeye yönelik endişeler, gerekse Rusya ekonomisinin 
toparlanamayışı şirket mali tablolarını bu yarıyılda olumsuz yönde etkilemiştir. Bu 
etkiyle hisse fiyatları yılbaşından bu yana %33 değer kaybetmiştir. Ancak 6.86 xF/K ve 
0.66 xPD/DD piyasa çarpanları ile işlem gören Trakya Cam’ın iskontolu işlem 
gördüğünü söyleyebiliriz. TRKCM hissesi ile ilgili kararımız 2.43 TL hedef fiyat ve 
yaklaşık % 29 getiri potansiyeli ile “Endeks Üzerinde Getiri” şeklindedir. 

 

Endeks Altında Getiri Öneri Yok

Son Bilançosu 2015/06K Net K/Z Marjı (%) 12.1% PD/DD (Son Değer) 0.66

Toplam Varlık 4,621,397,789 Aktif Devir Hızı 0.44         PD/DD Ort. (S.2 yıl) 0.77

Toplam Borç 1,874,331,592 Aktif Karlılığı 5.37% F/K 6.86

Ana Ort. Özsermayesi (TL) 2,537,165,064 Borç Oranı (%) 40.6% F/NS 0.82

Sermayesi (TL) 895,000,000 Özvarlık Karlılığı (%) 9.04% FD/FAVÖK 14.09

Yıllık Satış Geliri (TL) 2,051,097,371 FAVÖK Marjı 25.22% Volatilite Katsayısı 1.28

Yıllık Net Kar/Zarar (TL) 248,395,935 Temettü Verimi 1.8% Piy. Değ. (Mln TL) 1682.6

Yıllık FAVÖK (TL) 303,754,473 Fiili Dol. Pay (%) 28.0%

Önerimiz

Hedef Fiyat: 2.43 / Potansiyel Getiri: %29.26

Endekse Paralel GetiriEndeks Üzerinde Getiri

Tekfen Holding (TKFEN) 

 
 

 

Tekfen Holding’in kar marjlarında yaşanan düşüş hisse fiyatlarını olumsuz etkilemekle 
beraber piyasa çarpanları bakımından da sektör ile ayrışarak ucuz bir görünüm 
oluşturdu. Şirketin yılsonunda 4.2 milyar TL net satış, 323 milyon TL favök ve 218 
milyon TL net kar beklentisi olduğu düşünüldüğünde, hedeflerin gerçekleşmesi 
durumunda şu an oluşan piyasa fiyatının düşük kalacağını düşünüyoruz. 2015/12 
döneminde bu baz etkisi ortadan kalkıp, şirketin tahmini olan 218 milyon TL’lik net 
kara ulaşılacak olur ise mevcut fiyatlarla (4,21 TL) F/K oranı 7.15 civarında oluşacaktır. 
Şirket 0.76xPD/DD’nden işlem görmekte olup, beklenen kara ulaşılması durumunda 
2015/12 sonunda mevcut fiyatlarla 0,73xPD/DD değerine gerilemiş olacaktır. Sektör 
1.04xPD/DD’nden işlem görmektedir. Mevcut durumda şirketin piyasa çarpanları 
açısından hem tarihsel ortalamalara hem de sektör ortalamasına göre düşük kaldığını 
düşünüyoruz. Gübre segmentinde zorlu bir yıl yaşanmasına karşın mevcut fiyatların 
özellikle taahhüt (inşaat) kısmındaki potansiyeli yansıtmadığını düşünüyoruz. Şirketin, 
Amstar Global Partners Ltd. ile her bir proje bazında %50-%50 esaslı ortaklık 
kurularak arsa alınmak suretiyle Türkiye'de ve özelikle İstanbul'da konut, karma 
kullanım ve A sınıfı ofis projelerini hayata geçirmek amacıyla niyet mektubu 
imzalamasını pozitif karşılıyoruz. Bu bağlamda baktığımızda Tekfen Holding için 
kararımız “Endeks Üzeri Getiri”, hedef fiyatımız ise 5,65 TL’dir. 

 

Endeks Altında Getiri Öneri Yok

Son Bilançosu 2015/06K Net K/Z Marjı (%) -0.2% PD/DD (Son Değer) 0.76

Toplam Varlık 5,479,544,000 Aktif Devir Hızı 0.80         PD/DD Ort. (S.2 yıl) 0.91

Toplam Borç 3,420,429,000 Aktif Karlılığı -0.20% F/K -

Ana Ort. Özsermayesi (TL) 2,024,651,000 Borç Oranı (%) 62.4% F/NS 0.35

Sermayesi (TL) 370,000,000 Özvarlık Karlılığı (%) -0.53% FD/FAVÖK 11.87

Yıllık Satış Geliri (TL) 4,372,806,000 FAVÖK Marjı -0.29% Volatilite Katsayısı 1.38

Yıllık Net Kar/Zarar (TL) -10,846,000 Temettü Verimi 2.2% Piy. Değ. (Mln TL) 1546.6

Yıllık FAVÖK (TL) 171,878,000 Fiili Dol. Pay (%) 41.0%

Önerimiz

Hedef Fiyat: 5.65 / Potansiyel Getiri: %35.17

Endekse Paralel GetiriEndeks Üzerinde Getiri
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Tüpraş (TUPRS) 

 
 

 

%26 yukarı yönlü potansiyeli işaret eden 93.7TL/hisse hedef fiyatımız ile Tüpraş için 
“Endeks Üzeri Getiri” tavsiyemizi koruyoruz. Petrol fiyatlarında görülen sert 
gerilemenin stok zararına neden olmasına rağmen, Fuel oil dönüşüm tesislerinin 
3Ç15 itibariyle 100% kapasitede çalışmaya başlaması ve bölgedeki rafineri 
marjlarında devam eden güçlü seyir nedenleriyle şirketin öngörülebilir bir dönemde 
güçlü finansallar açıklamasını beklemekteyiz. Ayrıca 2Ç15 rakamları ışığında, fuel oil 
dönüşüm tesislerinin üretim maliyetlerinde önemli azalmaya neden olduğunu ve bu 
durumun uzun vadede Tüpraş’ın karlılığını desteklemesini öngörmekteyiz. Tüpraş’ın 
bölgedeki nakit yaratma potansiyeli en güçlü şirketlerden biri olduğunu düşünüyoruz.  
2015 ve 2016 yılları için temettü verimi tahminlerimiz 9% seviyesindedir. 

 

Endeks Altında Getiri Öneri Yok

Son Bilançosu 2015/06K Net K/Z Marjı (%) 4.1% PD/DD (Son Değer) 2.68

Toplam Varlık 24,340,563,000 Aktif Devir Hızı 1.58         PD/DD Ort. (S.2 yıl) 1.92

Toplam Borç 17,365,736,000 Aktif Karlılığı 6.52% F/K 11.78

Ana Ort. Özsermayesi (TL) 6,918,757,000 Borç Oranı (%) 71.3% F/NS 0.48

Sermayesi (TL) 250,419,000 Özvarlık Karlılığı (%) 22.76% FD/FAVÖK 17.27

Yıllık Satış Geliri (TL) 38,397,847,000 FAVÖK Marjı 3.75% Volatilite Katsayısı 1.28

Yıllık Net Kar/Zarar (TL) 1,587,452,000 Temettü Verimi 0.0% Piy. Değ. (Mln TL) 18556.06272

Yıllık FAVÖK (TL) 2,015,627,000 Fiili Dol. Pay (%) 49.0%

Önerimiz

Hedef Fiyat: 93.7 / Potansiyel Getiri: %26.45

Endekse Paralel GetiriEndeks Üzerinde Getiri
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Hakan Çal  Metal Ana Sanayi      hcal@gedik.com  0 212 356 16 52 *119 

 

 

Ünvan : Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 

Adres : Avni Dilligil Sk. Çelik İş. Merkezi, B Blok Kat:2 Da:11 Mecidiyeköy/ İstanbul 

(Yatırım Danışmanlığı Araştırma Birimi) 

Tel : (90) 0212 356 16 52  

E-mail : gyd@gedik.com 

 

 

 

 

 

YASAL UYARI 

 

 

Burada yer alan bilgiler Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım Danışmanlığı 

hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak Yatırım 

Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.  Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel 

görüşlerine dayanmaktadır.  Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır.  Bu görüşler 

mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.  Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı 

verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.  

Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm 

veriler, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması 

nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. 
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Cumhuriyet Mahallesi 
İlkbahar Sokak No: 1 
A Blok 34876 Yakacık
Kartal / İstanbul

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

/GedikYatirimMenkul @GedikYatirim /GedikYatirim

T  +90 216 453 0000  
F  +90 216 377 1136
bilgi@gedik.com
www.gedik.com

Yatırım Merkezi  0 216 453 00 53


