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Bakış Açısı

Piyasa Verileri
İç Piyasalar
14.10.2021
BIST-100
BIST-30
DVZSP
EUR/USD
ALTIN
PETROL (BRENT)

Kapanış

Değişim %

1411
1519
9.9232
1.1595
1795
84.06

-0,13
-0,09
1,03
-0,02
0,17
1,06

Dengelenen satışlar…
Aylık %0,1 azalması beklenen ABD Eylül perakende satışlar verisi açıklanacak (TSİ 15.30).
Aylık %0,8 azalması beklenen ABD Ağustos perakende satışlar birçok kategorideki
alımlardaki artışın araçlara yönelik zayıf talebi dengelemesiyle %+0,7 olarak
gerçekleşmişti.
Temmuz perakende satışlar aylık %1,1 azalış olarak gerçekleşmişti.

*15.10.2021
Hizmet sektörü harcamaları artarken, tüketicilerin enflasyon yükseldikçe fiyat konusunda
daha bilinçli hale gelebileceğini göstermişti.

9,1923

USD/TL
US 2-Y
US 10-Y
Dış Piyasalar
14.10.2021

0,36
1,52
Kapanış

Değişim %

DJIA
S&P 500

34.913
4.438

1,56
1,71

NASDAQ
DAX
FTSE 100
*NIKKEI
*SHCOMP
VIX

14.823
15.462
7.207
28.986

1,73
1,40
0,92
1,53
0,29
-9,55

3.568
16.86

*Vadeli Piyasalar
15.10.2021

Değişim %

FDOW
FSP

0,37
0,39
*07:32

https://twitter.com/icbcyatirim
Bizi takip etmek için

Veri Gündemi

▪
▪
▪
▪

Yıllık TÜFE Beklentileri

10.00 TR Ekim Yıl Sonu TÜFE Beklentisi önc.
%16,74
15.30 ABD Eylül perakende satışlar bek.
-%0,1
15.30 ABD Ekim Empire State imalat bek. 25
önc. 34,3
17.00 ABD Ekim tüketici güveni bek. 74 önc.
72,8
https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Istatistikler/S
ecilmis+Grafikler
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Şirket Haberleri

Küresel Piyasalar
Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı 21 Ekim 2021
Perşembe günü açıklanacak.
Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli
repo ihale faiz oranının %19’dan %18’e indirilmesine
karar vermişti (240921).

KATMR 06.10.2021 tarihinde İzmir Ticaret Sicil Memurluğunca tescil edilen bedelli sermaye
artırımından elde edilen fondan finansal kuruluşlara 14.493.975 €, 630.908 $ ve 9.342.645 TL
olmak üzere toplam 158.707.672 TL erken ödeme gerçekleştirilmiştir.

*Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para
Politikası Kurulu'nun (PPK) bu ayki toplantısına ilişkin
beklenti, haftalık repo faizinin 50 baz puan indirimle
%17,50 seviyesine çekileceği yönünde-foreks.

MANAS Yurtdışında yazılım alanında faaliyet gösteren müşterimizden ile 325.000 € tutarında
ön ödemeli LoRaWAN(Long Range Wide Area Network) su sayacı siparişi almıştır.

Türkiye’nin kredi temerrüt risk primi (CDS) 453 baz
puana ulaşarak 6 ayın zirvesine tırmanırken Türkiye’nin
10 yıllık tahvil faizi yüzde 19,81 ile Mayıs 2019’dan bu
yana en yüksek seviyede bulunuyor.- bht.
8 Ekim 2021 ile biten haftada TCMB rezervleri;

PLASTIKKART PKART 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 0,2847003 15.10.2021

METUR "avan proje" Bodrum Belediyesi tarafından onaylanmış olup, detaylı mimari proje
(statik proje, mekanik tesisat projesi, elektrik projelerinin hazırlanması) ve proje etüt
çalışmalarını müteakip projenin inşaatına başlanması için "inşaat ruhsatı" başvurusunda
bulunulacaktır.
ENKAI Mehmet Sinan Tara tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine
ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
ORCAY 30.06.2021 2.549.648

* Toplam rezervler haftalık bazda %+1,4 artışla 123,5
mlyr $,

MTRKS pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 15.10.2021 olarak belirlenmiştir.

* Brüt rezervler haftalık %+2,6 artışla 85,4 mlyr $,

KLKIM 01.01.2021 – 30.09.2021 dönemine ait finansal tabloların 18 Ekim 2021 tarihinde
kamuya açıklanması planlanmaktadır.

* Altın rezervleri ise haftalık bazda %-1,1 azalarak 38,1
mlyr $ oldu.

VAKBN 3,33 TL – 3,44 TL fiyat aralığında 19.245.257 adet Bankamız D Grubu paylarının geri
alım işlemine ilişkin bugün yapılan işlemler tabloda yer almaktadır.

Kaliforniya’da düzeltilmemiş başvuruların 10 binden fazla
düşüş göstermesine paralel 326 bin ile bir aydaki en
düşük seviye sonrası 320 bin beklenen ABD haftalık
işsizlik başvuruları 293 bin oldu. Salgının başından bu
yana en düşük seviye : 2020 Mart’tan beri.

EDIP Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EDIP) payında 15/10/2021 tarihinden
itibaren 1 ay süreyle mevcut Açığa Satış Yasağına ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" ve "Emir
İptalinin, Emir Miktar Azaltımı ile Emir Fiyat Kötüleştirmenin Yasaklanması" önleyici tedbirleri
uygulanacaktır. Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 12/11/2021'dir.
VBTYZ 14.10.2021 Tarihinde 20.66 - 21.00 TL fiyat aralığından (ortalama 20.839 TL) 87.000
adet pay geri alınmıştır. Şirketimizin sahip olduğu VBTYZ payları bu işlem neticesinde
197.000 adete ulaşmıştır.(Şirket sermayesine oranı % 0,757'dir)
MTRKS Matriks Bilgi Dağıtım'ın bedelsiz sermaye artırımı işlemlerine ilişkin bildirimi
14.10.2021 tarihinde saat 18:17:58'de KAP'ta (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970890)
yayımlanmıştır.
Borsa İstanbul A.Ş.nin 21.08.2020 tarihli "Özsermaye Hallerinde Payların Teorik/Referans
Fiyatlarının Belirlenmesi Prosedürü" 5.maddesi uyarınca mevcut paylar, 15.10.2021 (yarın)
bedelsiz pay alma hakları üzerinde, 18.10.2021 tarihinden itibaren bedelsiz pay alma hakları
üzerinden ayrılmış olarak işlem görecektir.

Yıllık %8,7 beklenen ABD Eylül ÜFE verisi %8,6 olarak
gerçekleşti. ABD'li üreticilere ödenen fiyatlar, delta
varyantının talebi etkilemesi nedeniyle uçak biletleri gibi
hizmetlerin maliyetlerinin düşmesiyle Eylül ayında daha
ılımlı bir hızda yükseldi. Ağustos ÜFE %8,3 ile 2010’dan
beri en yüksekti. Temmuz verisi yüksek emtia
maliyetlerinin ve arz darboğazlarının enflasyonist
baskıları artırmaya devam ettiğini gösteriyordu.
8 Ekim 2021 itibarı ile yabancılar;
Hisse senedi işlemlerinde -52 mn $ satıcı (önc. -93 mn $
satıcı),
DIBS'de -11 mn $ satıcı (önc. -201 mn $ satıcı) oldular.

BIMAS taze meyve ve sebze kategorisinde tedarik sürdürülebilirliğini iyileştirmek adına,
Afyon'da jeotermal seralarda topraksız tarım usulü ile domates üreten Bircan Fide paylarının
tamamı 51,3 milyon TL bedelle satın alınmıştır. Bircan Fide'nin 700 dönüm arazi üzerinde
100.000 metrekare kapalı sera alanı bulunmaktadır. Söz konusu payların kapanış işlemleri
14/10/2021 tarihi itibariyle tamamlanmıştır. Toplam Tutar 51.344.943 TL
EKGYO İstanbul Başakşehir Kayabaşı 8. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin
2. Oturumu 14.10.2021 tarihinde saat 14:30'da yapılmıştır. Gelen en yüksek teklif; Arsa Satışı
Karşılığı Satış Toplam Geliri (ASKSTG): 1.850.000.000 TL Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı
Toplam Geliri (ASKŞPTG): 703.000.000 TL Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Gelir Oranı: %38,00
EBRULİ İNŞAAT A.Ş. tarafından verilmiştir.
ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu’nun kuruluşuna izin
verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.
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10.2015
Teknik Bakış
BIST-100 günü 0,13%

ile 1411 puandan tamamladı. İşlem hacmi 15,1 mlr TL.

azalış

Destek: 1408 ikinci kez test edildi

1404* 1398 gap 1382 1371.69 gap

*Us$ 158.843 159.708 160.006 160.162 160.751 gap
TL 1454
Direnç:

1462

1465

1466

1422 ikinci kez test edildi

1472

163.414 164.534 gap
1496

ENJSA
ALBRK
TURSG
FENER

10.65
1.74
4.91
30.90

Destek
10.608 yyo
1.685 yyo
4.89 4.88 4.85
30.8 30.7

1506

1432 1435 1441 1444 1448 1457

BIST-100 1407- 1422 bandında hareket etti…

Bilgi Notu Kapanış

%161.8 : 1362

Direnç
10.75 10.92 10.96 11.14
1.76 1.78 1.79 1.83 1.87 1.9
4.96 5.00 5.02 5.08
31.06 31.14 31.58 31.98

1464
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Sgmk & Faiz
Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta
vadelili repo ihale faiz oranının yüzde 19’dan yüzde
18’e indirilmesine karar vermiştir (240921).
Kurul, para politikasının etkileyebildiği talep
unsurları, çekirdek enflasyon gelişmeleri ve arz
şoklarının yarattığı etkilerin ayrıştırılmasına yönelik
analizleri değerlendirmiştir.
Bu
çerçevede
para
politikası
duruşunda
güncellemeye ihtiyaç bulunduğu değerlendirmesi
yapılmış ve politika faizinde indirim yapılmasına
karar verilmiştir.
TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda
enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü
göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine
ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları kararlılıkla
kullanmaya devam edecektir.
https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tr/tc
,
mb+tr/main+menu/duyurular/basin/2021/duy2021
-42

Haziran Tüfe yy. 19,58 (önc. %19,25)

- Eylül ayında TÜFE aylık %1,25 (beklenti %1,3) ve yıllık %19,58 arttı (beklenti
%19,6).
- ÜFE aylık %1,55 artarken (beklenti %2,0), yıllık artış %43,96 oldu (beklenti
%44,6).
- Çekirdek enflasyon aylık bazda %1,51 artarken, yıllık artışı %16,98 (beklenti
%16,6) oldu.
Gıda enflasyonu aylık bazda %0,5 artarken, yıllık artışı %28,79 oldu.

TCMB: Enflasyonun 2021 yıl sonunda %14,1 (Önceki %12,2) gerçekleşmesi
bekleniyor.

Vadeli İşlemler

Hazine- 3 Aylık Borçlanma Programı

Ekim 2021 vadeli kontrat satıcılı başlangıç sonrası
1519’dan tepki alımları görüldü. 1519-1535 1515
bandında hareket etti.

Hazinenin açıklanan 3 aylık borçlanma stratejisine göre Ekim ayında yüklü bir
borçlanma yapması planlanıyor. Ekim ayı için 46,2 milyar TL iç borç servisine karşılık
40 milyar TL borçlanmayı planlamaktadır.

Kur, dün 9,0704 9,2032 bandında hareket etti.

8 ayrı ihale ve iki adet altına dayalı tahvil ve kira sertifikası ihracının doğrudan satışı
gerçekleştirilecektir.

%4,236 9,401
Aylık bazda 8,9576 (Eylül ayı tepe noktası) 8,8207
8,7330 8,6817 destek.

2021 yılının kalan son iki ayında ise Kasım ayında 11 milyar TL ye karşılık 22 milyar
TL,
Aralık ayında 20,3 milyar TL’ye karşılık 21,8 milyar TL borçlanarak 2021 yılını
tamamlamayı planlamaktadır.

Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı 21 Ekim
https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TC
MB+TR/Main+Menu/Duyurular/Takvim

https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2021/09/Tr10-Ekim-Aralik-2021-Ic-BorclanmaStratejisi.pdf

*Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para
Politikası Kurulu'nun (PPK) bu ayki toplantısına
ilişkin beklenti, haftalık repo faizinin 50 baz puan
indirimle
%17,50 seviyesine çekileceği yönündeforeks.
.
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Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@icbcyatirim.com.tr adresine göndereceğiniz
e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.

Facebook : ICBC Yatirim
Twitter : icbcyatirim
Instagram : icbcyatirim
Linkedin : ICBC Yatırım

UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK
tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri
arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum
tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı
sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.

