
Günün Özeti 06 Eylül Pazartesi 

SABAH BÜLTENİ 

Uluslararası Piyasalar 

 New York Borsası, Cuma günü gerçekleştirilen işlemlerini, beklentilerin çok 

uzağında kalan tarım dışı istihdam verisinin ardından karışık tamamladı. Kapa-

nışta Dow Jones endeksi %0,21 azalarak 35.369,09 puana düştü. S&P 500 en-

deksi %0,03 azalışla 4.535,43 puana gerilerken Nasdaq endeksi %0,21 artışla 

15.363,52 puana yükseldi. 

 ABD Çalışma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, tarım dışı istihdam verisi 

235 bin olarak açıklandı. Ekonomistlerin beklentisi istihdamın 750 bin geleceği 

yönündeydi. Temmuz ayı tarım dışı istihdam verisi ise 703 bin seviyesinden 1 

milyon 53 bin seviyesine revize edildi. Böylelikle, ABD'de tarım dışı istihdam 

delta varyantının etkisiyle 7 ayın en düşük artışını kaydetti. 

 ABD’de ortalama saatlik kazançlar Ağustos ayında, aylık bazda %0,3 beklentisi 

üzerinde %0,6 olarak açıklandı. Yıllık bazda ise geçen yılın aynı dönemine göre 

%0,2 artarak %4,3 oldu. Medyan beklentisi ise %4,0 idi. 

 ABD’de işsizlik oranı Ağustos ayında, beklentilere paralel %5,2 oranında 

gerçekleşti. Temmuz ayında ise %5,4 olmuştu. 

 ABD’de hizmet PMI Ağustos ayında 55,1, bileşik PMI ise beklentilere parallel 

55,4 olarak açıklandı. Hizmet PMI verisinde beklenti 55,2’ydi. Temmuz ayında 

ise 59,9 seviyesindeydi. 

 ABD’de ISM hizmet endeksi Ağustos’ta rekor seviyeden geriledi. Temmuz ayın-

da 64.1 olan endeks Ağustos’ta 61.7’ye geriledi. Medyan tahmini ise endeksin 

61.5 olmasıydı. 

Devamı…. 

Forex - Emtia Piyasası 
USDTRY paritesi, 8,4963 direnç seviyesinin altında işlem görmeye devam ediyor. 

Bu seviyenin altında günlük bar kapanışına devam etmesi durumunda 8,2726 des-

tek seviyesi  gündeme gelebilir.  Aksi halde, 8,4963 seviyesinin üzerinde kalıcılık 

sağlaması durumunda ise 8,5285 direncini takip ediyor olacağız. 

 

EURUSD, 1,1867 destek seviyesi üzerinde fiyatlanmaya başladı. Bu seviyenin 

üzerinde 4 saatlik bar kapanışına devam etmesi durumunda pozitif algı ivme kaza-

nabilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1,1919 olacaktır. Aksi halde, 1,1867 seviye-

sini kırması durumunda ise 1,1819 destek seviyesini takip ediyor olacağız. 

Yurt İçi Piyasalar  
 BIST100 endeksi, Cuma günü gerçekleştirilen işlemlerde 10,45 puan ve %0,71 

değer kaybederek 1.468,67 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,55, 

holding endeksi yüzde 0,75 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla 

kazandıran yüzde 1,62 ile orman, kağıt, basım en çok kaybettiren ise yüzde 1,54 

ile inşaat oldu. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 33'ü prim yaptı, 59'u geriledi. 

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, SASA Polyester, Ereğli Demir Çelik ve Karde-

mir (D) en çok işlem gören hisse senetleri oldu. 

 BIST100 endeksi haftanın son günü gerçekleştirilen işlemlerinde 1.464 destek 

seviyesi üzerinde kapanış gerçekleştirdi. Bu seviye üzerinde 4 saatlik bazda 

kapanış gerçekleştirmeye devam etmesi halinde pozitif algı devam edebilir. Bu 

durumda ilk direnç seviyemiz 1.499 olacaktır. Aksi durumda, 1.464 seviyesinin 

altında kalıcılık sağlaması halinde ise 1.444 destek seviyesini takip ediyor 

olacağız. 

 

        Destek: 1.464 — 1.444 — 1.408  

        Direnç: 1.499 – 1.520– 1.539  

 

 VİOP BİST30 yakın vade kontratı, 1624,00 puandan başladığı günü önceki güne 

göre 15,00 puan ve %0,94 değer kaybederek 1608,75 puandan kapattı. 

 

Destek Ve Dirençler 

 3. Destek 2. Destek 1. Destek Son Fiyat 1. Direnç 2. Direnç 3. Direnç 
EUR/USD 1,1658 1,1744 1,1819 1,1880 1,1919 1,1994 1,2046 

USD/TRY 7,9337 8,0505 8,2726 8,3229 8,4963 8,5285  

EUR/TRY 9,3703 9,5672 9,7443 9,8941 9,9167 10,0467 10,1637 

Altın / Ons 1763 1785 1805 1828 1829 1854 1873 

BRENT PETROL  68,90 70,22 71,23 72,35 72,90 74,61 79,79 

BİST 100 1.408 1.444 1.464 1 468 1.499 1.520 1.539 

VIOP 30 Yakın Vade 1.570 1.592 1.607 1 608 1.630 1.653 1.677 

Forex—Emtia Piyasaları Özeti  

03.09.2021 Son Fiyat Günlük Değişim (%) YBB Değişim (%) 

EUR/USD 1,1880 0,02 -2,75 

USD/TRY 8,3229 0,54 11,94 

EUR/TRY 9,8941 0,05 8,72 

Altın / Ons 1828 0,04 -3,81 

BRENT Petrol  72,35 -0,42 40,32 

Yurt İçi Piyasalar Özeti 

03.09.2021 Kapanış 
Günlük Değişim 

(%) 
YBB Değişim (%) 

BIST 30 1 577,79 -0,88 -3,56 

BIST 100 1 468,67 -0,71 -0,55 

VIOP  30 Yakın Vade 1 608,75 -0,94 -2,05 

Gösterge Tahvil 18,39 -0,54 22,93 

Piyasada Bugün Beklenti Önceki 

     

     

     

     

Piyasada Bugün Beklenti Önceki 

Tüm 
Gün 

ABD ABD - İşçi Bayramı   

09:00 EUR Almanya Fabrika Siparişleri (Aylık) (Tem) -%1,0 %4,1 

10:30 EUR IHS Markit İnşaat PMI (Ağu)  47,1 

11:30 GBP 
İnşaat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) 

(Ağu) 
56,9 58,7 

11:30 EUR Sentix Yatırımcı Güveni (Eyl) 19,7 22,2 

 Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti 

03.09.2021 Kapanış 
Günlük 

Değişim (%) 

YBB  

Değişim (%) 

Dow Jones Industrial 35 369,09 -0,21 15,56 

S&P 500  4 535,43 -0,03 20,75 

Nasdaq 15 363,52 0,21 19,21 

NIKKEI 225 29 128,11 2,05 6,14 

DAX 15 781,20 -0,37 15,03 

MSCI EM 1 315,91 0,30 1,91 

ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri 1,33 2,87 44,60 

https://tr.investing.com/economic-calendar/german-factory-orders-130
https://tr.investing.com/economic-calendar/ihs-markit-construction-pmi-1980
https://tr.investing.com/economic-calendar/construction-pmi-44
https://tr.investing.com/economic-calendar/construction-pmi-44
https://tr.investing.com/economic-calendar/sentix-investor-confidence-268
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Uluslararası Piyasalar 

 Fed'in eski üyelerinden Dennis Lockhart, varlık alım miktarının Kasım ayında 

duyurulmasını beklediğini belirtirken bunun istihdam piyasalarındaki toparlanma 

ve ekonomik büyüme konusunda daha fazla veri elde etmeye imkan vereceğini 

açıkladı. Lockhart, Aralık ayında varlık azaltımının başlamasını beklediğini ifade 

etti. 

 Avrupa borsaları, son günündeki işlemlerini, ABD’de 7 ayın en düşük istihdam 

artışından ardından düşüşle tamamladı. Fransa'da CAC 40 endeksi %1,08 

azalarak 6.689,99 puana geriledi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü %0,36'lık 

düşüşle 7.138,35 seviyesinden tamamladı. İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %0,64 

değer kaybederek 26.064,78 ve Almanya DAX 30 endeksi %0,37 düşerek 

15.781,20 seviyesinden günü kapattı. 

 Avrupa Birliği'nde (AB) perakende satışlar, Temmuz ayında Haziran ayına 

kıyasla %2,3 düşerken, geçen yılın aynı dönemine göre ise %3,1 artış gösterdi. 

Medyan beklentisi ise perakende satışlarda, aylık bazda %0,1, yıllık bazda %4,8 

seviyesindeydi. Böylelikle açıklanan veriler, beklentilerin altında kalmış oldu. 

 Euro Bölgesi’nde hizmet PMI verisi Ağustos ayında 59,7 beklentisine karşın 59,0 

olarak gerçekleşti. Bileşik PMI ise önemli eşiğin üzerinde ama beklentilerin 

altında 59,0 oldu. Temmuz ayında ise ilgili veri 60,2 oranında gelmişti. 

 Almanya Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü IFO'nun verilerine göre Ağustos ayın-

da, kısa çalışma kapsamındaki işçi sayısı 688 bin kişi oldu. Önceki ay ise söz 

konusu veri 1,06 milyon kişi olarak hesaplanmıştı. Kısa çalışma kapsamındaki 

işçi oranı %2,0 düzeyine inerken önceki ay bu oran ise %3,2'ydi. 

 Almanya’da bileşik PMI Ağustos ayında 60,0 olarak açıklanırken, beklenti 60,6 

olması yönündeydi.  Hizmet PMI verisi ise 50,0 önemli eşiğin üzerinde 60,8 

seviyesinde açıklandı Söz konusu veri de medyan beklentisi 61,5’di. Temmuz 

ayında ise 61,8 olmuştu. 

 İngiltere’de bileşik PMI Ağustos’ta 54,8 olurken, Temmuz ayında 59,2 olmuştu. 

Hizmet PMI verisi ise 55,0 açıklanırken, Temmuz’da 59,6 seviyesindeydi. Beklen-

tiler ise sırasıyla, 55,3 ve 55,5 olması yönündeydi. 

 

 

 

Uluslararası Endeksler  

03.09.2021 Kapanış 
Günlük Değişim 

(%) 
YBB Değişim (%) 

Dow Jones Industrial 35 369,09 -0,21 15,56 

S&P 500  4 535,43 -0,03 20,75 

Nasdaq 15 363,52 0,21 19,21 

NIKKEI 225 29 128,11 2,05 6,14 

DAX 15 781,20 -0,37 15,03 

MSCI EM 1 315,91 0,30 1,91 

ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri 1,33 2,87 44,60 

FTSE 100 7 138,35 -0,36 10,49 

CAC 40 Index 6 689,99 -1,08 20,51 

Hang Seng (Hong Kong) 25 901,99 -0,72 -4,88 

Kospi (Güney Kore) 3 201,06 0,79 11,40 

Forex—Emtia Piyasaları  

03.09.2021 Kapanış Günlük Değişim (%) YBB Değişim (%) 

USD/TRY 8,3229 0,54 11,94 

EUR/TRY 9,8941 0,05 8,72 

EUR/USD 1,1879 0,00 -2,77 

GBP/USD 1,3858 0,17 1,33 

USD / JPY 109,69 -0,01 6,23 

USD/CAD 1,2530 0,01 -1,51 

Altın  / Gram 489,26 0,04 7,71 

Altın / Ons 1828 0,04 -3,81 

Gümüş 24,70 3,36 -6,48 

BRENT Petrol  72,35 -0,42 40,32 

 

Ons Altın, 1805 destek seviyesi üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin 

üzerinde 4 saatlik bazda bar kapanışına devam etmesi durumunda pozitif algı tekrar 

gündeme gelebilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1805 olacaktır. Aksi halde, 1785 

seviyesinin altında kalıcılık sağlaması durumunda ise 1763 destek seviyesini izliyor 

olacağız.  

 

Destek: 1805 — 1785 — 1763  

Direnç: 1854  — 1873 — 1904 

 

 

Gram Altın, 485,51 destek seviyesi üzerinde fiyatlanmaya devam ediyor. Bu seviye-

nin üzerinde günlük bar  kapanışına devam etmesi halinde yükseliş yönlü fiyatlanma-
lar hız kazanabilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 509,60 olacaktır. Aksi halde, 
485,51 seviyesini kırması durumunda ise 474,69 desteğini takip ediyor olacağız. 

 

Destek: 485,51 — 474,69 — 461,08 

Direnç: 509,60 — 535,36  

 

 

Forex - Emtia Piyasası 

Günün Yorumu 

Cuma günü yurt dışı piyasalarda oldukça zayıf gelen bir tarım dışı istihdam verisini takip ettik. Aynı zaman dilimindeki diğer verilerde ise işsizlik verisi 
beklentilere parallel %5,2, ortalama saatlik kazançlar verisi ise %4,0 olan beklentisini aşarak %4,3 olarak geldi. Bu sonuçlara bakıldığında istihdam piyasası 
7 ayın en düşük seviyesine gerileyerek ekonomik toparlanmaya ket vurdu diyebiliriz. Verinin bu kadar düşük gelmesinde artan vaka sayıları gösterilebilir. 
Ortalama saatlik kazançlardaki artış da piyasalarda tekrardan enflasyonist endişeleri gündeme getirdi. Bu durum tapering beklentilerini Kasım ayından yıl 
sonuna kaydırdı. Yurt içi piyasalara baktığımızda ise yıllık enflasyon %19,25 gelerek politika faizini geçmesiyle TL cinsi varlıklarda zayıflanma gözlemlendi. 
Haftaya ise Orta Vadeli Program’ın yayımlanmasıyla başladık. Programa göre 2022 yılı büyümesi %5, 2023 ve 2024 için ise %5,5 olarak belirlendi. Raporda 
dikkat çeken nokta ise enflasyon beklentisinin %16,2 olarak yükselmesi oldu. Bugünkü ekonomik takvimimizde ise Avrupa ve İngiltere tarafından gelecek 
PMI rakamlarını izleyeceğiz. Ayrıca Almanya’dan perakende satışları takip edeceğiz. ABD tarafı ise işçi bayramı nedeniyle kapalı olacak.Bugünkü veri 
takvimindeki veriler bize ekonomik aktiviteye yönelik son resmi ortaya koyacak. Tekniksel olarak BİST100 endeksine baktığımızda ise 1470-1480 
psikolojik seviyelerinden gevşemeyi takip etmekteyiz. 1.464 seviyesi üzerinde kalıcılığın devam etmesi halinde pozitif algının devam edeceği görüşün-
deyiz. Düşüş yönlü fiyatlamalarda ise 1.444 desteğini takip edeceğiz. 

 Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler haftanın son işlem 

gününde, tarım dışı istihdam verisi öncesinde karışık seyirle 

tamamladı. Nikkei endeksi %2,05 ve Güney Kore’nin Kospi 

endeksi %0,79 yükselirken Hang Seng endeksi %0,72 

düşüşle günü tamamladı. 

 Çin Merkez Bankası, hisse senedi, tahvil ve döviz 

piyasalarının istikrarlı faaliyetlerini sürdüreceklerini ve dış 

şokları engelleyeceklerini açıklarken, politikalarda keskin 

dönüş olmayacağını vurguladı. Banka ayrıca, ihtiyatlı para 

politikasını esnek, hedefli ve uygun hale getireceklerini de 

belirtti. 
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Yurt İçi Piyasalar  

 Ağustos ayında TÜFE enflasyonu %0,5’lik beklentimizin ve de %0,8’lik piyasa 

beklentisinin üzerinde kalarak %1,12 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise %

18,95’ten %19,25’e yükseldi. Böylece tüketici enflasyonu %19,0'luk politika 

faizinin üzerine çıkmış oldu. Öte yandan gıda, enerji, altın gibi geçici etkilerin 

dışlandığı çekirdek endesklerden B ve C endesklerine göre çekirdek enflasyon 

sırayla %18,51’den %18,46’ye ve %17,22’den %16,76’ya geriledi. TCMB’nin ana 

hedefi manşet enflasyon olmakla birlikte çekirdek enflasyondaki bu gerilemeye 

dayalı olarak bir faiz arttırımından kaçınacağını düşünüyoruz. 23 Eylül’deki PPK 

toplantısında TCMB’nin dilinin şahinleştiğine ancak enflasyondaki yükselişi 

geçici faktörlere bağladığına şahit olabiliriz. Piyasa da TCMB’nin faiz art-

tıracağına dair temkinli yaklaştığı için kurda yukarı yönlü hareket görüyoruz. 

Dün 8,27’lerde kapanış yapan USDTRY kuru veri sonrasında 8,34’ün üzerine 

çıkmış durumda. Üretici fiyat endeksi ise, Ağustos ayında ayında bir önceki aya 

göre %2,77, bir önceki yılın Aralık ayına göre %28,51 ve bir önceki yılın aynı 

ayına göre %45,52 artış gösterdi. 

 Rezervlerde SDR ve banka mevduatları etkisi…Merkez Bankası tarafından 

açıklanan verilere göre 27 Ağustos haftasında brüt döviz rezervleri 9,8 milyar 

dolar artarken altın rezervlerinde 78 milyon dolarlık düşüş görüldü. Böylece 

rezervler, haftalık bazda 9,7 milyar dolar artarak 118,3 milyar dolar seviyesine 

yükselmiş oldu. Yaşanan bu artışta IMF’nin 6,3 milyar dolarlık SDR desteğinin 

yanı sıra bankaların TCMB'deki mevduat hesabındaki artış etkili oldu. Böylece 

yılbaşından bu yana toplam rezervlerde 25,1 milyar dolar artış görülürken 52 

haftalık değişim 33,6 milyar dolar olarak kaydedildi. 

 Yabancı girişi sürüyor…27 Ağustos haftasında yurt dışı yerleşikler 43,1 milyon 

dolar değerinde hisse senedi, 60,4 milyon dolar değerinde tahvil aldı. Bir önceki 

hafta hisse senedi alımı 226,1 milyon dolar olurken tahvil alımı 211,1 milyon 

dolar seviyesinde gerçekleşmişti. Yıl başından bu yana bakıldığında yabancı 

yatırımcının hisse pozisyonu 1,4 milyar dolar azalırken tahvil pozisyonu 2,1 

milyar dolar arttı. 

 Döviz mevduatları rekor kırdı…TCMB verilerine göre yurtiçi yerleşiklerin döviz 

mevduatları 27 Ağustos haftasında 4,0 milyar dolar artarak 236,2 milyar dolar 

seviyesine geldi ve yeni bir rekor kırmış oldu. Verilere göre gerçek kişilerin döviz 

mevduatları 1,2 milar dolar, tüzel kişilerin döviz mevduatları 2,7 milyar dolar 

arttı. Parite etkisinden arındırılmış döviz mevduatlarına bakıldığında ise haftalık 

bazda 3,1 milyar dolarlık yükseliş görülürken, bu yükselişin 688 milyon dolarını 

gerçek kişiler, 2,4 milyar dolarını tüzel kişilerin döviz mevduatlarındaki artışlar 

oluşturdu. 

 Türkiye ekonomisinin 3 yıllık yol haritası niteliğindeki 2022-2024 dönemini 

kapsayan Orta Vadeli Program Resmi Gazete'de yayımlandı. Programda bu yıl 

büyüme %9,0, gelecek yıl %5,0, 2023 ve 2024'te ise %5,5 olarak belirlendi. Pro-

gramda bu yıl %12,6, 2022'de %12, 2023'de %11,4, 2024'te ise %10,9'luk işsizlik 

hedefi programlandı. Enflasyona ilişkin hedefler bu yıl sonu için %16,2, 2022 yıl 

sonu için %9,8, 2023 sonu için %8,0, 2024 sonu için ise %7,6 oldu. Orta Vadeli 

Program'da cari açığın gayrisafi milli hasılaya oranı bu yıl için %2,6, 2022 için %

2,2 olarak öngörülürken, bu oran 2023 için %1,5, 2024 için ise %1,0 oldu. 

 JP Morgan, Türkiye için 2021 yıl sonu enflasyon tahminini %15,0'dan %15,5'e 

revize ettiğini belirtti. Kurum ayrıca, TCMB’den dördüncü çeyrekte iki adet 50 

baz puanlık faiz indirimi beklemeye devam ettiğini de vurguladı. 

 Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı verilere göre, otomobil fiyatı ÖTV mat-

rahlarında yaşanan değişiklik sonrasında Ağustos ayında 1,5 yıldan sonra ilk 

defa düşüş kaydetti. Benzinli otomobillerin fiyatı Ağustos ayında %3,4 düşüş 

kaydederken dizel otomobillerin fiyatı %1,72 geriledi. 

 

Yurt İçi Piyasalar Özeti 

03.09.2021 Kapanış 
Günlük Değişim 

(%) 
YBB Değişim (%) 

BIST 100 1 468,67 -0,71 -0,55 

BIST 50  1 294,52 -0,75 -2,54 

BIST 30 1 577,79 -0,88 -3,56 

BİST SINAİ 2 567,37 -0,36 9,71 

BİST MALİ  1 437,02 -0,52 -8,19 

BİST BANKA 1 347,01 -0,55 -13,53 

BİST TEKNOLOJİ 1 929,98 0,09 -1,20 

VIOP 30 Yakın Vade  1 608,75 -0,94 -2,05 

Gösterge Tahvil Faizi  18,39 -0,54 22,93 

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100  Hisseleri 

03.09.2021 
Son  

Kapanış 

Günlük  

Değişim (%) 

Hacim  

000’TRY 

Hisse  

Kodu 

YÜKSELENLER     

ZORLU ENERJİ 1,72 5,52 299 301,1 ZOREN 

HEDEF GİRİŞİM 2,94 4,63 140 077,9 HDFGS 

HEKTAŞ 8,71 2,83 132 060,9 HEKTS 

BORUSAN YATIRIM 450,40 2,34 100 255,6 BRYAT 

BRİSA 22,68 2,25 27 978,0 BRISA 

DÜŞENLER     

RTA                        
LABORATUVARLARI 

RTALB 23,48 -4,24 209 271,6 

FENERBAHÇE FENER 35,70 -3,57 269 692,0 

BERA HOLDİNG 10,87 -2,95 267 119,6 BERA 

ENKA İNŞAAT ENKAI 10,46 -2,70 40 184,9 

SABANCI HOLDİNG 10,27 -1,91 154 575,5 SAHOL 

03.09.2021 
Hisse  

Kodu 

Son  

Kapanış 

Günlük  

Değişim 
(%) 

Hacim  

000’TRY 

TÜRK HAVAYOLLARI THYAO 12,88 -0,16 1 192 836,5 

GARANTİ BANKASI GARAN 9,82 -0,41 1 068 609,6 

SASA POLYESTER SASA 28,40 0,71 585 296,4 

EREĞLİ DEMİR ÇELİK EREGL 18,11 -1,63 561 218,5 

KARDEMİR D KRDMD 7,60 -1,30 535 233,7 

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler 
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SABAH BÜLTENİ  

06 Eylül 2021 

KAP ve Şirket Haberleri 

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. 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. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun 
olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. 

 

Bu raporda yer alan bilgiler Dinamik Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedi-
nin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu 

bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan Dinamik Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş 
ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle Dinamik Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü’ne ait olup bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber veril-
meksizin değiştirilebilir. Dinamik Menkul Değerler A.Ş. bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir.  

Kültür Mah. Nisbetiye Cad. Akmerkez 

No: 56/13 B3 Blok Kat: 7 34340 

Beşiktaş İSTANBUL  

Telefon: (850) 450 36 65 

Faks:  (212) 353 10 46  
E-posta: arastirma@dinamikmenkul.com.tr 

Dinamik Menkul Değerler A.Ş. 

 Aselsan, Ukrayna devlet silah ithalat-ihracat şirketi Ukrspetseskport ile 

hava savunma sistemlerinin modernizasyonu alanında anlaşma im-

zaladı. 

 Hedef Girişim, 25.08.2021 tarihinde Sporttz Spor Yatırımları sermayes-

inin %13,61'ine tekabül eden paylara 12.788.100. TL bedelle iştirak edild-

iğini, diğer  taraftan 27.08.2021 tarihinde İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. 

PRE-IPO Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na ait 8.602.212 adet katılma 

payını 8.359.999,52 TL bedelle satın alındığını duyurmuştu. Bu 

çerçevede; Şirket’in iştirak ettiği Sporttz Spor Yatırımları A.Ş. ve İstanbul 

Portföy Yönetimi A.Ş. PRE-IPO Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Fransız 

futbol haberportalı "Match en Direct" ile Türk spor haberleri ve skor por-

talları "Maçkolik" ve  "Sahadan"'ı satın almak üzere DAZN Group ile an-

laşma imzaladığını duyurmuştur. 

 Hedef Girişim, 03.09.2021 tarihinde 2,77 TL fiyattan 100,000 TL nomi-

nal tutarlı pay alımı gerçekleştirdiğini açıkladı. 

 Türk İlaç, Türkiye’de antijenden başlayarak yerli üretimi yapılacak olan 

kuduz aşısı için ruhsatlandırma yüksek öncelik başvurusunda bulu-

nulduğunu açıkladı. 

 Kızılbük GYO’nun 2021 yılı 6 aylık konsolide olmayan net karı 222,6 mi-

lyon TL olarak gerçekleşti.  

 Kızılbük GYO, Marmaris Kızılbük Wellness Resort Projesinde bugüne 

kadar 8.473 adet devremülk satış (ön satış) gerçekleştirerek 

790,739,129 TL ön satış cirosu elde ettiğini açıkladı. 

 İttifak Holding, bağlı ortaklığı İmaş Makina halka arzına ilişkin çalışma-

lar kapsamında esas sözleşme tadili için SPK'ya başvurdu. 

 Europap Tezol Kağıt'ın halka arzında talep toplama 8-9-10 Eylül tarihleri 

arasında gerçekleşecek. Pay başına 13,87 TL fiyatla talep toplanacak 

olan Europap Tezol Kağıt'ın arzında, ek satış hakkının tamamının kullanıl-

ması halinde halka açıklık oranı yüzde 24, halka arz büyüklüğü ise 333 

milyon TL olacak. 


