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SABAH BÜLTENİ 

Uluslararası Piyasalar 

 New York Borsası, Salı günü gerçekleştirilen işlemlerini, ülkedeki enflasyon 

verisilerinin beklentileri aşmasının etkisiyle düşüşle tamamladı. Kapanışta Dow 

Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve %0,31 azalarak 34.888,79 

puana geriledi. S&P 500 endeksi %0,35 azalışla 4.369,21 puana ve Nasdaq 

endeksi %0,38 kayıpla 14.677,7 puana düştü. 

 ABD’de Haziran ayı enflasyon verileri açıklandı. Yıllık %5,4 olarak gelen veri, %

4,9 medyan beklentisinin üzerinde geldi. Geçen yılın aynı ayında, %5,0 se-

viyesindeydi. Aylık bazda ise %0,5 beklentisinin üzerinde bir artışla %0,9 olarak 

gerçekleşti. Böylece en son Ağustos 2008'de %5,4 olarak gerçekleşen enflasyon 

verisi 13 yılın zirvesini görmüş oldu. Ayrıca çekirdek enflasyon tarafında ise 29 

yıl son ilk defa %4,5 seviyesine çıkmış oldu. Beklenti %4,0’dı. 

 St. Louis Fed Başkanı James Bullard, salgının gün geçtikçe kontrol altına 

alınmasıyla, varlık alımının azaltılması için iyi bir durumda olunduğunun ve 

doğru zamanın geldiğini söyledi. Bu acil durum önlemlerinin geri çekilmesi için 

dikkatli ve yumuşak olmaları gerektiğini belirten Bullard, mortgage tahvil 

alımları için ise gayrimenkul piyasasını desteklediğini ve balon olduğunu 

düşünmediğini ifade etti. 

 ABD’li bankalar JP Morgan ve Goldman Sachs, Nisan-Haziran dönemine ait 

bilançolarını açıkladı. JP Morgan’ın net karı %154,9 artışla 11,9 milyar dolara 

çıkarken geçen yılın aynı döneminde net kar 4,7 milyar dolar seviyesindeydi. 

Hisse başına karı 3,78 dolar oldu. Goldman Sachs ise, çeyreklik karını 5,35 mi-

lyar dolar olarak açıkladı. Geçen yılın aynı döneminde 2,25 milyar dolar olmuştu. 

Hisse başına net karı ise 15,02 dolara yükseldi. 
 

Forex - Emtia Piyasası 

USDTRY paritesi, 8,4963 destek seviyesinin üzerinde işlem görmeye devam edi-

yor. Bu seviyenin üzerinde günlük bar kapanışına devam etmesi durumunda rekor 

seviyeler gündeme gelebilir.  Aksi halde, 8,4963 seviyesinin altında kalıcılık sağla-

ması durumunda ise 8,2726 destek seviyesini takip ediyor olacağız. 

 

EURUSD, 1,1819 direnç seviyesinin altında fiyatlanmaya başladı. Bu seviyenin 

altında günlük bar kapanışına devam etmesi durumunda satış baskısı ivme kazana-

bilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 1,1744 olacaktır. Aksi halde, 1,1819 seviyesi-

ni aşması durumunda ise 1,1867 direnç seviyesini takip ediyor olacağız. 

Yurt İçi Piyasalar  
 BIST100 endeksi, haftanın ikinci işlem gününü, 10,12 puan ve %0,75 düşüşle 

1.346,84 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi %1,34, holding endeksi %0,67 

değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran %0,46 ile maden-

cilik, en çok kaybettiren ise %4,03 ile turizm oldu. BIST 100 endeksine dahil 

hisselerin 17'si prim yaptı, 76'sı geriledi. SASA Polyester, Garanti Bankası, Türk 

Hava Yolları, Kardemir (D) ve Koza Altın en çok işlem gören hisse senetleri oldu. 

 BIST100 endeksinde Salı günü yapılan işlemlerde, 1.326 destek seviyesinin 

üzerinde kapanış gerçekleştirdi. Bu seviye üzerinde günlük bazda kapanış 

gerçekleştirmeye devam etmesi durumunda pozitif algı gündeme gelebilir. Bu 

durumda ilk direnç seviyemiz 1.371 olacaktır. Aksi durumda, 1.326 seviyesinin 

altında kalıcılık sağlaması halinde ise 1.245 destek seviyesini takip ediyor 

olacağız. 

  

        Destek: 1.326– 1.245 — 1.153 

        Direnç: 1.371 – 1.408 – 1.444 

 VİOP BİST30 yakın vade kontratı, 1404,00 puandan başladığı günü 5,75 puan ve 

%0,40 değer kaybederek 1488,00 puandan kapattı. 

 

Devamı... 

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 1,1783 1,1919 1,1994 1,2046 

USD/TRY 8,0206 8,2726 8,4963 8,6285    

EUR/TRY 9,9167 10,0467 10,1637 10,1680    

Altın / Ons 1763 1785 1805 1813 1829 1854 1873 

BRENT PETROL  71,23 72,90 74,61 75,78 79,79 86,43  

BİST 100 1.153 1.245 1.326 1 346 1.371 1.408 1.444 

VIOP 30 Yakın Vade 1.425 1.469 1.475 1.488 1.497 1.515 1.531 

Forex—Emtia Piyasaları Özeti  

13.07.2021 Son Fiyat Günlük Değişim (%) YBB Değişim (%) 

EUR/USD 1,1783 0,03 -3,55 

USD/TRY 8,6285 0,03 16,05 

EUR/TRY 10,1680 -0,04 11,74 

Altın / Ons 1813 0,30 -4,62 

BRENT Petrol  75,78 -0,34 46,97 

Yurt içi Piyasalar Özeti 

13.07.2021 Kapanış 
Günlük Değişim 

(%) 
YBB Değişim (%) 

BIST 30 1 458,13 -0,61 -10,87 

BIST 100 1 346,84 -0,75 -8,80 

VIOP  30 Yakın Vade 1 488,00 -0,40 -9,41 

Gösterge Tahvil 18,48 -0,11 23,53 

Piyasada Bugün Beklenti Önceki 

14:00 TRY 
Bir Hafta Vadeli Repo Faiz 

Oranı (Temmuz) 
 %19,00 

14:00 TRY 
Gecelik Borçlanma Faizi 

(Temmuz) 
 %17,50 

14:00 TRY Gecelik Faiz Oranı (Temmuz)  %20,50 

Piyasada Bugün Beklenti Önceki 

09:00 GBP Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi %2,0 %2,0 

09:00 GBP 
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) 

(Haziran) 
%2,2 %2,1 

09:00 GBP Perakende Satışlar (Yıllık) (Haziran) %3,4 %3,3 

12:00 EUR Sanayi Üretimi (Yıllık) (Mayıs) %22,5 %39,3 

15:30 ABD 
Çekirdek Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) 

(Yıllık) (Haziran) 
%5,3 %4,8 

15:30 ABD Üretici Fiyat Endeksi (Yıllık) (Haziran) %6,7 %6,6 

17:30 ABD Ham Petrol Stokları  -6,866M 

 Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti 

13.07.2021 Kapanış 
Günlük 

Değişim (%) 

YBB  

Değişim (%) 

Dow Jones Industrial 34 888,79 -0,31 13,99 

S&P 500  4 369,21 -0,35 16,32 

Nasdaq 14 677,65 -0,38 13,88 

NIKKEI 225 28 718,24 0,52 4,64 

DAX 15 789,64 -0,01 15,10 

MSCI EM 1 339,51 0,96 3,74 

VIX 16,26 -14,42 -28,53 

ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri 1,40 -1,62 52,67 
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Uluslararası Piyasalar 

 ABD Hazine Bakanlığı, haziran ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı. 

Buna göre, 1 Ekim 2020'de başlayan ve 30 Eylül 2021'de sona erecek olan 2021 

mali yılının haziran ayında federal hükümetin bütçe açığı 174 milyar dolar olarak 

hesaplandı. Piyasa beklentisi bütçe açığının 194 milyar dolar olacağı yönün-

deydi. Bütçe geçen yılın aynı ayında 864 milyar dolar açık vermişti. Böylece, 

haziran ayında kaydedilen bütçe açığı geçen yılın aynı ayına kıyasla yaklaşık %

80 azaldı. 

 Amerikan Petrol Enstitüsü haftalık ham petrol stokları -4,333 milyon varil 

beklentiye karşın -4,079 milyon olarak kaydedildi. Geçtiğimiz hafta veri, -7,983 

milyon varil olarak açıklanmıştı. Stok verilerinin ardından Ham Petrol, 72,78, 

Brent Petrol ise 74,61 destek seviyeleri üzerinde işlem görmeye devam etti. 

 Avrupa borsaları, Salı günündeki işlemlerini, ABD’den gelen enflasyon verilerinin 

yarattığı endişenin etkisiyle yataya yakın negatif seyirle seyirle tamamladı. İngil-

tere'de FTSE 100 endeksi %0,01 azalarak 7.124,72 puana, Almanya'da DAX 30 

endeksi %0,01 düşerek 15.789,64 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi %0,01 ger-

ileyerek 6.558,47 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %0,5 kayıpla 

25.156,65 puana indi. 

 Avrupa Birliği üyesi ülkelerin maliye bakanları toparlanma planlarını onayladılar. 

Verilen bu onay; Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, İspanya, İtal-

ya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg Portekiz, Slovakya ve Yunanistan için AB’nin 

750 milyar euro büyüklüğündeki toparlanma fonundan bu ülkelere ilk dilim 

karşılıksız yardım ve kredilerin dağıtılmasının yolunu açtı. 

 Almanya’da Haziran ayına ilişkin enflasyon rakamları beklentiler dahilinde aylık 

%0,4, yıllık ise %2,3 olarak kaydedildi.  

 İngiltere Merkez Bankası, banka temettüleri için daha önceden belirttiği ‘uygun 

bir seviyede’ tavsiyesinin bugünden itibaren kaldırıldığını duyurdu. Temettü 

kısıtlamasına tabi olan olan bankalar arasında HSBC, Barclays, Standart Char-

tered gibi büyük bankalarda yer alıyor. Hatırlanacağı üzere Wall Street bankaları 

da Fed’in stres testlerinden geçer not aldıktan sonra temettü ödemeleri açıkla-

maya başlamıştı. AMB daha önce Euro Bölgesi'ndeki bankalara, 30 Eylül 2021'e 

kadar hissedarlarına temettü ödememeleri yapmalarını tavsiye etmişti. 

 Asya Psifik Bölgesi'nde endeksler haftanın ikinci işlem gününü, yükselişle 

tamamladı. Japonya’nın Nikkei endeksi %0,52, Güney Kore’nin Kospi endeksi ise 

%0,77 ve Hang Seng endeksi %1,63 yükselişle günü tamamladı. 

 Japonya tarafında Mayıs ayına ilişkin sanayi üretimi verisi, -%6,5 olarak 

kaydedildi. İlgili veri Nisan ayında -%5,9 olarak kaydedilmişti. 

Uluslararası Endeksler  

13.07.2021 Kapanış 
Günlük Değişim 

(%) 
YBB Değişim (%) 

Dow Jones Industrial 34 888,79 -0,31 13,99 

S&P 500  4 369,21 -0,35 16,32 

Nasdaq 14 677,65 -0,38 13,88 

NIKKEI 225 28 718,24 0,52 4,64 

DAX 15 789,64 -0,01 15,10 

MSCI EM 1 339,51 0,96 3,74 

VIX 16,26 -14,42 -28,53 

ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri 1,40 -1,62 52,67 

FTSE 100 7 124,72 -0,01 10,28 

CAC 40 Index 6 558,47 -0,01 18,14 

Hang Seng (Hong Kong) 27 963,41 1,63 2,69 

Kospi (Güney Kore) 3 271,38 0,77 13,85 

Forex—Emtia Piyasaları  

13.07.2021 Kapanış Günlük Değişim (%) YBB Değişim (%) 

USD/TRY 8,6285 0,03 16,05 

EUR/TRY 10,1680 -0,04 11,74 

EUR/USD 1,1783 0,03 -3,55 

GBP/USD 1,3818 0,01 1,04 

USD / JPY 110,48 -0,14 7,00 

USD/CAD 1,2509 -0,05 -1,68 

Altın  / Gram 502,96 0,33 10,75 

Altın / Ons 1813 0,30 -4,62 

Gümüş 26,06 0,32 -1,34 

BRENT Petrol  75,78 -0,34 46,97 

 

Ons Altın, 1805 destek seviyesi üzerinde işlem görmeye başladı. Bu seviyenin üze-

rinde günlük bazda bar kapanışına devam etmesi durumunda pozitif algı hız kazanabi-

lir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1829 olacaktır. Aksi halde, 1805 seviyesinin altın-

da kalıcılık sağlaması durumunda ise 1785 destek seviyesini izliyor olacağız.  

 

Destek: 1805 — 1785 — 1763  

Direnç: 1829 — 1854 — 1873 

 

Gram Altın, 509,60 direnç seviyesi altında fiyatlanmaya devam ediyor. Bu seviyenin 

altında 4 saatlik bar  kapanışına devam etmesi halinde satış baskısı güçlenebilir. Bu 
durumda ilk destek seviyemiz 485,51 olacaktır. Aksi halde, 509,60 seviyesini aşması 
durumunda ise 535,36 direncini takip ediyor olacağız. 

 

Destek: 485,51 — 474,69 — 461,08  

Direnç: 509,60 — 535,36 

 

 

 

Forex - Emtia Piyasası 



 3 

SABAH BÜLTENİ  
14 Temmuz 2021 

Yurt İçi Piyasalar  

 Beklenenin üzerinde gelen sanayi üretimi…Mayıs’ta sanayi üretimi %38,6’lık 

beklentiye karşılık %40,8 büyüme gösterdi. Mevsimsellikten arındırılmış bazda 

da %0,4’lük aylık düşüş beklentisine karşılık da %1,3 büyüdü. Önceki ay üretim %

0,8 daralmıştı. Mayıs ayında yaşanan tam kapanmaya rağmen üretim perfor-

mansının kuvvetli olmasının nedeni devam eden teşvikler ve de baz etkisi gibi 

görünüyor. Ayrıca ihracat aktivitesinin de canlı olması üretimi olumlu etkiliyor. 

Dayanıklı mal üretimi Mayıs’ta Nisan’a göre %1,6 büyüme gösterirken 

yatırımların öncü göstergesi olan sermaye malı üretimi %0,4 azaldı. İmalat sa-

nayiinde genele yayılmış bir olumlu performans görülmekle birlikte en belirgin 

artış aylık %8,4 artışla madencilik sektöründe görüldü. Madencilik sektörü üreti-

mi %1.3’lük üretimin 0,4 puanını oluşturdu. İhracatçı sektörlerden tekstil ve 

basit metaller %70,6 ve %50,2 gibi yüksek oranlı artışlar gösterirken motorlu 

taşıtlar üretimi geçen yıla göre %46,0 büyüdü. Önümüzdeki dönemde ihracatın 

kuvvetli seyretmeye devam etmesi ekonomik açılma ile birlikte üretim ak-

tivitesini desteklemeye devam edecektir. Bu güçlü artış dolayısıyla ikinci 

çeyrekte %20 civarı bir GSYH büyümesi görülebilir.  

 Perakende satışlar zayıf seyirde…Sanayi üretimindeki kuvvetli seyre karşılık 

önemli yurt içi talep göstergelerinde perakende satışlar yine daralma gösterdi. 

Nisan ayında önceki aya göre %5,9 gerileyen perakende satışlar Mayıs ayında 

da %6,1 düştü. Düşüş hem %6,1 gerileyen gıda, içecek ve tütünden hem de %7,6 

düşen otomotiv yakıtı hariç gıda dışı sektörlerden kaynaklandı. Gıda dışı sektör-

ler arasında posta ve internet üzerinden satışlar kapanmanın da etkisiyle önceki 

aya göre %3,9 artış gösterirken bilgisayar, yazılım, kitap ve İletişim aygıtları 

önceki aya göre %10,8, tekstil, giyim ve ayakkabı %13,8 daraldı. Satışlardaki 

düşüş fiyat artışlarına rağmen ciroya da yansıdı. Perakende ciro endeksi Mayıs 

ayında önceki aya göre %4,75 geriledi. Nisan’da düşüş %5,3 olmuştu. Peraken-

de satışlardaki düşüşün Nisan ayında başlaması ve Mayıs ayında da devam 

etmesi alım gücündeki düşüşün perakende satışları etkilemiş olabileceğini 

düşündürüyor ancak açılma sonrası turizm sektöründe ve diğer hizmet sektör-

lerinde hareketliliğin başlaması tüketicilerin gelir düzeyi ve toplam talebe pozitif 

yansıyabilir. Bu yüzden Haziran ayı itibariyle perakende satışlarda bir toparlan-

ma görebiliriz.   

 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, özel sektörün Mayıs ayında yurt dışından 

sağladığı kredi verisini açıkladı. Mayıs sonu itibariyle, özel sektörün yurt dışı 

kredi borcu 2020 yıl sonuna göre 2,0 milyar dolar artarak 16 ayın en yüksek 

seviyesine ulaştı. Uzun vadeli kredi borcu 2,2 milyar dolar artarak 166,0 milyar 

dolar oldu. Kısa vadeli kredi borcu ise (ticari krediler hariç) 135 milyon dolar 

azalarak 9,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. 

 Bugün piyasalarda Euro Bölgesi’nde sanayi üretimi, ABD tarafında ÜFE verisini 

takip edeceğiz. Takip edeceğimiz en son veri ise ham petrol stokları olacak. 

Euro Bölgesinde Mart ayına ilişkin sanayi üretiminin geçen ay %39,3 olarak 

açıklanmıştı. Bu ay ise %22,5 olarak gelmesi bekleniyor. Bu veri özellikle pan-

demi sonrasında ekonomik toparlanmanın devam edip etmediğine yönelik 

işaret vermesi bekliyor olacağız. ABD tarafından gelecek ÜFE rakamlarını ise 

küresel bazda enflasyon endişeleri artırıp artırmayacağını gözlemleyeceğiz. 

Dün açıklanan ABD tarafında TÜFE rakamlarının beklenti üzerinde gelmesi 

piyasalarda satışlara neden olmuştu. Bu durumun devam edip etmemesi önem-

li. Bu durumun devam etmesi halinde gelişmekteki olan ülkelerden para çıkışları 

gerçekleşebilir ve ülkelerin borsalarında ve para birimlerinde kayıplara neden 

olabilir. TCMB tarafında da bu veri faiz indirimleri açısından önemini korumaya 

devam ediyor. HAtırlanacağı üzere, TCMB temel vurgusu enflasyon ve global 

piyasalarda enflasyona yönelik risklerin artması faiz indirimi olasılığını düşü-

rebilir. 

 

Yurt İçi Piyasalar Özeti 

 13.07.2021 Kapanış 
Günlük Değişim 

(%) 
YBB Değişim (%) 

BIST 100 1 346,84 -0,75 -8,80 

BIST 50  1 193,11 -0,59 -10,18 

BIST 30 1 458,13 -0,61 -10,87 

BİST SINAİ 2 391,19 -0,82 2,18 

BİST MALİ  1 286,06 -0,97 -17,83 

BİST BANKA 1 202,56 -1,34 -22,81 

BİST TEKNOLOJİ 1 723,62 -1,34 -11,76 

VIOP 30 Yakın Vade  1 488,00 -0,40 -9,41 

Gösterge Tahvil Faizi  18,48 -0,11 23,53 

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100  Hisseleri 

13.07.2021 
Son  

Kapanış 

Günlük  

Değişim (%) 

Hacim  

000’TRY 

Hisse  

Kodu 

YÜKSELENLER     

SASA POLYESTER 28,34 7,11 1 332 700,6 SASA 

HEKTAŞ 7,44 1,78 57 619,7 HEKTS 

MİGROS 33,26 1,28 53 486,4 MGROS 

KONYA ÇİMENTO 1011,00 1,24 167 980,0 KONYA 

KOZA ALTIN 106,00 1,15 456 348,9 KOZAL 

DÜŞENLER     

RTA                        
LABORATUVARLARI 

RTALB 20,22 -4,62 113 301,5 

NET HOLDİNG NTHOL 3,76 -4,08 23 518,0 

NUH ÇİMENTO 36,66 -3,42 9 302,2 NUHCM 

ÇİMSA CIMSA 22,44 -3,36 38 614,8 

BRİSA 20,60 -3,29 7 280,4 BRISA 

13.07.2021 
Hisse  

Kodu 

Son  

Kapanış 

Günlük  

Değişim 
(%) 

Hacim  

000’TRY 

SASA POLYESTER SASA 28,34 7,11 1 332 700,6 

GARANTİ BANKASI GARAN 8,45 -2,20 1 192 828,3 

TÜRK HAVA YOLLARI THYAO 13,10 -1,06 601 111,2 

KARDEMİR D KRDMD 7,09 -1,25 491 607,1 

KOZA ALTIN KOZAL 106,00 1,15 456 348,9 

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler 
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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. 

Araştırma  

KAP ve Şirket Haberleri 

 Arçelik, 13.07.2021 tarihinde 32,112 TL işlem fiyatı üzerinden 430 bin 

TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirdiğini belirtti. Şirket’in söz ko-

nusu tarihteki pay alımının sermayeye oranı %0,064 olurken 1.07.2021 

tarihinden itibaren pay alımlarının sermayesine oranı ise %0,1898 

olarak gerçekleşti. 

 Koç Holding 19,53-19,58 fiyatları arasında 100.000 TL nominal tutarlı, 

Şişe Cam 7,55-7,59 fiyat aralığından 575.000 TL nominal tutarlı ve 

Arçelik, 32,29 işlem fiyatı üzerinden 750.000 TL nominal tutarlı pay 

alımı gerçekleştirdiğini açıkladı. 

 Net Holding, 13.07.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararınca, 2020 yılı 

faaliyet dönemi kar dağıtımı yapılmamasına karar verildiğini duyurdu. 

 Pegasus'un misafir sayısı Haziran ayında 2019 yılının aynı ayına göre 

% 33 gerileyerek 1.78 milyon oldu. Ocak-Haziran 2021 döneminde ise 

2020 yılının aynı dönemine göre % 7 artış ile 7.07 milyon olarak 

gerçekleşti. Pegasus'un doluluk oranları ise Haziran ayında 2019 yılının 

aynı ayına göre % 11.5 düşerek 77.1 seviyesinde açıklandı. 

 Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri’nin halka arz için yaptığı başvuru SPK 

tarafından onaylandı. 28-29-30 Temmuz 2021 tarihleri arasında, sabit 

fiyatla talep toplama yöntemiyle gerçekleştirilecek. Yurt içi bireysel 

yatırımcılar için oransal dağıtım uygulanacak halka arzda, sermaye 

artırımı ve ortak satış yoluyla toplam 62,5 milyon TL nominal değerli 

payın satılmasının planlandığını açıkladı. Ek satış kapsamında da 6,3 

milyon TL nominal değerli payların halka arza konu edilmesi bekleni-

yor. 

 Kartal Yenilenebilir Enerji’nin halka arzı tamamlandı. Yapılan açıklama-

ya göre, 09.07.2021 ve 12.07.2021 tarihlerinde ‘Sabit Fiyatla Talep 

Toplama ve Satış Yöntemi’ ile 15.000.000 TL nominal değerli payların 

halka arz edildiğini açıkladı. 8,00 TL halka arz fiyatıyla, 120.000.000 TL 

büyüklüğünde gerçekleştiğini ve toplamda 1,74 katına denk gelen bir 

talep olduğu belirtildi.Toplam katılan yatırımcı sayısı ise 16 bin 209 

oldu. Kartal Yenilenebilir Enerji payları, 16 Temmuz'dan itibaren Ana 

Pazar'da işlem görmeye başlayacak. 

 Bms Çelik, 13.851,000 TL nominal tutarlı, Naturelgaz 2.500,000 TL 

nominal tutarlı, Sasa Polyester 22.100,000 TL nominal tutarlı, İşbir 

14.910 TL nominal tutarlı ve Senkron Güvenlik 6.000,000 TL nominal 

tutarlı borsada işlem görmeyen paylarının borsada işlem gören tipe 

dönüştürebilmek için MKK’ya başvurdu. 

 Kervan Gıda, 13.07.2021 tarihinde 16,34-16,41 işlem fiyatı aralığından 

15.000 TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirdiğini duyurdu. Söz 

konusu tarihte yapılan pay alımlarının sermayeye oranı %%0,009 

olurken Şirket’in toplamda yaptığı pay alımlarının sermayesine oranı 

ise %0,15 olarak kaydedildi. Kuruluş, aynı zamanda 187,5 milyon TL 

olan mevcut sermayesini 240 milyon TL’ye çıkarmak için hisse başına 

0,28 TL bedelsiz kar payı ve 2020 yılı net dağıtılabilir net karından hisse 

başına 0,13 TL dağıtma kararı aldı. 


