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SABAH BÜLTENİ 

Uluslararası Piyasalar 

 New York Borsası, haftanın dördüncü işlem gününü, enflasyon verisinin beklen-

tiler üzerinde açıklanması, para ve mali politikalarda baskı oluşturmasına rag-

men destekleyici politikalardaki duruşun etkisiyle yükselişle tamamladı. Kapa-

nışta Dow Jones endeksi %0,06 değer kazanarak 34.466,24 puana ulaştı. S&P 

500 endeksi %0,47 değer kazanarak rekor seviye olan 4.239,42 puana ve 

Nasdaq endeksi %0,78 değer kazanarak 14.020,33 puana yükseldi. 

 ABD'de enflasyon Mayıs ayında beklentileri aşarak yıllık bazda %5 aylık bazda 

ise %0,6 olarak gerçekleşti. Enflasyon en son Ağustos 2008'de bu seviyelere 

ulaşmıştı. Veriye ilişkin piyasa beklentisi ise yıllık %4,7, aylık %0,5 artış yaşana-

cağı yönündeydi. 

 ABD Çalışma Bakanlığı’nın verilerine göre işsizlik maaşı başvurular 5 Haziran’da 

biten haftada 9 bin düşerek 376 bin oldu. Ekonomistlerin medyan tahmini ise 

370 bindi. Bu sonuçlara göre veri, 6. Haftada da düşüş göstererek istihdam 

piyasasında toparlanmanın devam ettiğini gösterdi.  

 ABD’nin veri takviminin ardından 10 yıllık tahvil faizleri 1,464 ile 17 Mayıs’tan bu 

yana en düşük seviyeyi test etti. 

 İngiltere ve ABD karşılıklı ticaretin geliştirilmesi ve küresel minimum %15 ku-

rumlar vergisi konusunda anlaşmaya vardı. 

 

Devamı... 

Forex - Emtia Piyasası 

USDTRY paritesi, 8,4963 direnç seviyesinin altında işlem görmeye devam ediyor. 

Bu seviyenin altında günlük bar kapanışına devam etmesi durumunda satış baskısı 

hız kazanabilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 8,2726 olacaktır. Aksi halde, 

8,4963 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda rekor seviyelerini izliyor 

olacağız. 

 

EURUSD, 1,2169 destek seviyesinin üzerinde fiyatlanmaya devam ediyor. Bu sevi-

yenin üzerinde 4 saatlik bar kapanışına devam etmesi durumunda tepki alımları 

gündeme gelebilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1,2214 olacaktır. Aksi halde, 

1,2169 seviyesinin altına gevşemesi durumunda ise 1,2093 destek seviyesini takip 

ediyor olacağız. 

 

Yurt İçi Piyasalar  

 BIST100 endeksi, haftanın dördüncü işlem gününü, 7,51 puan ve %0,52 

yükselişle 1.456,68 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi %1,19 ve holding 

endeksi %0,45 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran %

5,83 ile spor, en çok kaybettiren ise %1,26 ile turizm oldu. BIST 100 endeksine 

dahil hisselerin 53'ü prim yaptı, 45'i geriledi. Koza Altın İşletmeleri, Garanti 

BBVA, Türk Hava Yolları, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Yapı ve 

Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu. 

 BIST100 endeksinde Perşembe günü yapılan işlemlerde, 1.464 direnç seviyesin-

in altında kapanış gerçekleştirdi. Ancak, bu seviye altında günlük bazda kapa-

nışlarına devam etmesi durumunda pozitif algı sınırlı kalabilir. Bu durumda ilk 

destek seviyemiz 1.444 olacaktır. Aksi durumda, 1.464 seviyesinin üzerinde 

kalıcılık sağlaması halinde ise 1.499 direnç seviyesini takip ediyor olacağız. 

        

        Destek: 1.444 – 1.408 – 1.371  

        Direnç: 1.464 — 1.499 — 1.522 

 VİOP BİST30 yakın vade kontratı, 1567,00 puandan başladığı günü 5,75 puan ve 

%0,38 değer kazanarak 1574,00 puandan kapattı. 

 

Devamı... 

Destek Ve Dirençler 

 3. Destek 2. Destek 1. Destek Son Fiyat 1. Direnç 2. Direnç 3. Direnç 
EUR/USD 1,2046 1,2093 1,2169 1,2187 1,2214 1,2269 1,2340 

USD/TRY 8,0206 8,2726 8,4963 8,4278    

EUR/TRY 9,9167 10,0467 10,1637 10,2764    

Altın / Ons 1829 1854 1873 1899 1904 1932 1964 

BRENT  67,29 68,90 70,22 71,85 72,90 74,61 79,79 

Forex—Emtia Piyasaları Özeti  

10.06.2021 Son Fiyat Günlük Değişim (%) YBB Değişim (%) 

EUR/USD 1,2187 0,10 -0,24 

USD/TRY 8,4278 0,01 13,35 

EUR/TRY 10,2764 -0,02 12,93 

Altın / Ons 1899 0,01 -0,11 

BRENT Petrol  71,85 -0,24 39,34 

Yurt İçi Piyasalar Özeti 

10.06.2021 Kapanış 
Günlük Değişim 

(%) 
YBB Değişim (%) 

BIST 30 1 559,53 0,62 -4,67 

BIST 100 1 456,68 0,52 -1,36 

VIOP  30 Yakın Vade 1 574,00 0,38 -4,17 

Gösterge Tahvil 18,82 -0,42 25,80 

Piyasada Bugün Beklenti Önceki 

10:00 TRY 
Yıl Sonu Tüketici Fiyat Endeksi 

(TÜFE) (Tahmini (Haziran) 
 %13,81 

10:00 TRY Sanayi Üretimi (Yıllık) (Nisan) %65,0 %16,6 

10:00 TRY 
Türkiye Perakende Satışları 

(Yıllık) 
 %19,2 

10:00 TRY 
Türkiye Perakende Satışları 

(Aylık) 
 %5,1 

Piyasada Bugün Beklenti Önceki 

09:00 GBP 
Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) (Yıllık)

(1.Çeyrek) 
-%6,1 -%7,8 

09:00 GBP Sanayi Üretimi (Aylık) (Nisan) %1,2 %1,8 

09:00 GBP İmalat Üretimi (Aylık) (Nisan) %1,5 %2,1 

11:30 GBP BOE Başkanı Bailey Konuşuyor   

 Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti 

10.06.2021 Kapanış 
Günlük 

Değişim (%) 

YBB  

Değişim (%) 

Dow Jones Industrial 34 466,24 0,06 12,61 

S&P 500  4 239,18 0,47 12,86 

Nasdaq 14 020,33 0,78 8,78 

NIKKEI 225 28 958,56 0,34 5,52 

DAX 15 571,22 -0,06 13,50 

MSCI EM 1 378,85 0,44 6,78 

VIX 16,10 -10,01 -29,23 

ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri 1,44 -0,35 56,60 
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Uluslararası Piyasalar  
 Daha öncesinde ABD’den gelebilecek yaptırımlara karşı dolar varlıklarını sıfıra 

indirmeyi planladığını açıklayan Rusya varlık fonu plan çerçevesinde ilk dolar 

satışını gerçekleştirdi. Rusya Maliye Bakanlığı yaptığı açıklamada, 5 milyar 

doların 4 milyarını yuana ve 1 milyarını euroya çevirdiğini belirtti. Böylece geriye 

yaklaşık olarak 35 milyarlık bir dolar varlığı kaldı. 

 Avrupa borsaları, haftanın dördüncü işlem gününü, AMB politika faizi kararı ve 

ABD enflasyon verisinin etkisiyle karışık seyirle tamamladı. Fransa'da CAC 40 

endeksi %0,19 değer kazanarak 6.663,45 puana yükseldi. İngiltere'de FTSE 100 

endeksi %0,10 artarak 7.088,18 puan seviyesine ulaştı. Almanya'da DAX 30 

endeksi %0,06 düşerek 15.571,22 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi %0,26 

değer kaybıyla 6.546,49 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %0,40 ger-

ileyerek 25.638,20 puana indi. 

 Avrupa Merkez Bankası (AMB) piyasa beklentileri doğrultusunda faizleri sabit 

bıraktı. Hatırlanacağı üzere, ana refinansman oranını %0,00, marjinal borç verme 

imkanı faizini %0,25, mevduat faizinini de -%0,50 idi. AMB pandemi acil alım 

programı tutarını 1,85 trilyon euroda tutarken pandemi acil alım programının 

(PEPP) en azından Mart 2022 sonuna kadar devam edeceğini vurguladı. Bunun 

yanında programın ilk çeyrekte olduğundan daha hızlı uygulanacağını da belirtti. 

Ayrıca Lagarde Avrupa Merkez Bankası'nın tahminlerini güncellediğini de ifade 

etti. Buna göre, 2021 Euro Bölgesi büyüme beklentisi %4'ten %4,6'ya çıkarıldı. 

2022 büyüme beklentisi de %4,1'den %4,7'ye yükseltildi. 2023 beklentisi ise %2,1 

olarak korundu. 

 Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler haftanın dördüncü işlem gününü, ABD 

tarafından gelecek enflasyon verilerine odaklanmasıyla yataya yakın seyirle 

tamamladı. Japonya’nın Nikkei endeksi %0,34, Güney Kore’nin Kospi endeksi %

0,26 yükselişle ve Hong Kong’un Hang Seng endeksi, %0,01 düşüşle günü 

tamamladı. 

Uluslararası Endeksler  

10.06.2021 Kapanış 
Günlük Değişim 

(%) 
YBB Değişim (%) 

Dow Jones Industrial 34 466,24 0,06 12,61 

S&P 500  4 239,18 0,47 12,86 

Nasdaq 14 020,33 0,78 8,78 

NIKKEI 225 28 958,56 0,34 5,52 

DAX 15 571,22 -0,06 13,50 

MSCI EM 1 378,85 0,44 6,78 

VIX 16,10 -10,01 -29,23 

ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri 1,44 -0,35 56,60 

FTSE 100 7 088,18 0,10 9,72 

CAC 40 Index 6 546,49 -0,26 17,92 

Hang Seng (Hong Kong) 28 738,88 -0,01 5,54 

Kospi (Güney Kore) 3 224,64 0,26 12,22 

Forex—Emtia Piyasaları  

10.06.2021 Kapanış Günlük Değişim (%) YBB Değişim (%) 

USD/TRY 8,4278 0,01 13,35 

EUR/TRY 10,2764 -0,02 12,93 

EUR/USD 1,2187 0,10 -0,24 

GBP/USD 1,4178 0,00 3,67 

USD / JPY 109,40 0,07 5,95 

USD/CAD 1,2090 -0,06 -4,97 

Altın  / Gram 514,47 0,03 13,29 

Altın / Ons 1899 0,01 -0,11 

Gümüş 28,06 0,18 6,23 

BRENT Petrol  71,85 -0,24 39,34 

 

Ons Altın, 1904 direnç seviyesinin altında işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin 

altında 4 saatlik bazda bar kapanışlarına devam etmesi durumunda satış baskısı de-

vam edebilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 1873 olacaktır. Aksi halde, 1904 sevi-

yesinin üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda ise 1932 direnç seviyesini izliyor ola-

cağız.  

 

Destek: 1873 — 1854 — 1829  

Direnç: 1904 — 1932 — 1964 

 

Gram Altın, 509,60 destek seviyesi üzerinde fiyatlanmaya devam ediyor. Bu seviye-
nin üzerinde 4 saatlik bar  kapanışına devam etmesi halinde pozitif algı ivme kazana-
bilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 535,36 olacaktır. Aksi halde, 509,60 seviyesini 
kırması durumunda ise 485,51 desteğini takip ediyor olacağız. 

 

Destek: 509,60 — 485,51 — 474,69  

Direnç: 535,36 

 

Forex - Emtia Piyasası 
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Yurt İçi Piyasalar  

 Nisan ayında işsizlik oranı Mart ayındaki %13.0 seviyesinden %13.9’a yükseldi, 

istihdam oranı %44.6’dan %44.2’ye geriledi. Mevsimsellikten arındırılmamış 

verilere göre işsizlik oranı ise geçen senenin aynı dönemindeki %12.8’den %

12.9’a artış gösterdi. İşsiz sayısı 4.5 milyon kişi ile Eylül 2019’dan bu yana en 

yüksek düzeyine ulaşırken istihdam 193 bin kişi düşüşle 28.1 milyon kişi oldu. 

İstihdamdaki düşüşe karşılık 142 bin kişilik kadın istihdam artışı gerçekleşti, 

erkek istihdam sayısı önceki aya göre 334 bin kişi geriledi. Nisan ayında isti-

hdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre tarım sektöründe 62 bin kişi, inşaat 

sektöründe 9 bin kişi artarken, sanayi sektöründe 212 bin kişi, hizmet sektörün-

de 52 bin kişi azaldı. TUIK’in birkaç ay önce yayınlamaya başladığı geniş tanımlı 

işgücü göstergelerine göre işsiz, zamana bağlı eksik istihdam ve potansiyel 

işgücünden oluşan atıl işgücü oranı Mart ayındaki %25.7 seviyesinden %27.4’e 

yükseldi. İstihdam piyasasındaki bu bozulma oldukça güçlü bir ekonomik ak-

tivitenin görüldüğü birinci çeyreğin ardından ikinci çeyrekte ekonomik aktivitede 

bir yavaşlamanın sinyali olabilir. 

 Brüt döviz rezervlerinde artış…Merkez bankası tarafından açıklanan verilere 

göre 4 Haziran haftasında brüt döviz rezervlerinde 917 milyon dolar, altın 

rezervlerinde ise 165 milyon dolarlık artış kaydedildi. Bu veriler ile birlikte top-

lam rezervler haftalık bazda 1,1 milyar dolar artarak 93,7 milyar dolar seviyesine 

yükselmiş oldu. Yılbaşından bu yana rezervlerde 480 milyon dolar artış 

görülürken 52 haftalık toplam bazda 1,5 milyar dolar artış kaydedildi. 

 Yurt dışı yerleşikleri hisse senedi pozisyonu azaldı…4 Haziran haftasında yurt 

dışı yerleşiklerin hisse senedi pozisyonları 97,7 milyon dolar azalırken devlet iç 

borçlanma senetlerinde ise 64,1 milyon dolarlık düşüş kaydedildi. Böylece 6 

hafta sonra yabancı yatırımcının hisse senedi pozisyonu azalmış oldu. Yılbaşın-

dan bu yana baktığımızda yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi pozisyonu 1,8 

milyar dolar azalırken DİBS ve ÖST’lerdeki pozisyonları sırasıyla 922,6 milyon ve 

9,5 milyon dolarlık artış gösterdi. 52 haftalık toplam bazda sermaye çıkışı 26,5 

milyon dolar olurken bir önceki hafta bu rakam 274,1 milyon dolar sermaye 

girişine işaret ediyordu.  

 Döviz mevduatlarında düşüş…TCMB verilerine göre yurtiçi yerleşiklerin döviz 

mevduatları 4 Haziran haftasında 575,3 milyon dolar azalarak 227,5 milyar 

dolar seviyesine geldi. Verilere göre gerçek kişilerin döviz mevduatları 11,2 

milyon dolar azalırken tüzel kişilerin döviz mevduatlarında 564,1 milyon dolarlık 

düşüş yaşandı. Parite etkisinden arındırılmış verilere bakıldığında ise gerçek 

kişilerin döviz mevduatlarında 456 milyon dolar artış görülürken, tüzel kişilerin 

döviz mevduatları 485 milyon dolar azaldı. Böylece parite etkisinden 

arındırılmış döviz mevduatlarında toplam bazda 30 milyon dolar düşüş 

kaydedildi. 

 Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre ithalat birim değer 

endeksi Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %23,9 artarak 110,4 se-

viyesine çıktı. Böylelikle endekste 2014 sonundan bu yana en yüksek seviye 

izlendi. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 10, 

hammaddelerde (yakıt hariç) %47,3, yakıtlarda %71,9 ve imalat sanayinde (gıda, 

içecek, tütün hariç) %16,3 arttı. İhracat fiyatlarına ilişkin göstergede ise ithalata 

kıyasla sınırlı bir artış izlendi. Buna göre ihracat birim değer endeksi Nisan ayın-

da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,2 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı 

ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %3,9, ham maddelerde (yakıt hariç) %22,8, 

yakıtlarda %80,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %6,5 arttı. 

 Dünya Bankası, Türkiye’de yürüteceği iki proje için toplamda 400 milyon dolar 

finansman sağladığını açıkladı. 265 milyon dolar tutarındaki ilk proje, Türkiye'de 

kamu binalarının depreme karşı dayanıklılığını ve enerji verimliliğini artırmayı 

amaçlarken, 135 milyon dolar tutarındaki ikinci projeninin 90 bin yoksul kişinin 

doğal ve iklim kaynaklı tehlikelerden korunmasını ve geçim kaynaklarının artır-

masını sağlayacağı kaydedildi. 

 Bugünkü veri takvimine baktığımızda; İngiltere tarafından GSYİH, sanayi üretimi 

ve imalat üretimi verilerini takip edeceğiz. Ayrıca İngiltere Merkez Bankası 

Başkanı Bailey konuşacak. Ülkede GSYİH tarafında 2020 yılının son çeyreğinde 

%7,8 büyüme kaydedilmişti. 2021 yılının ilk çeyrekliğinde ise %6,1 daralma 

bekleniyor. Nisan ayına ilişkin sanayi üretimi verisi ise Mart ayında %1,8 

açıklanırken piyasa beklentisi %1,2 artış bekliyor. Nisan ayına ait imalat üretimi 

verisine baktığımızda ise %1,5 artış beklenirken önceki ay ise %2,1 olarak 

açıklanmıştı. Verilerin beklenti üzerinde açıklanması pandemi sonrasında topar-

lanmadaki gücünü göstereceğinden ülkenin para birimi ve borsalarına olumlu 

yansıyabilir.  

 

Yurt İçi Piyasalar Özeti 

10.06.2021 Kapanış 
Günlük Değişim 

(%) 
YBB Değişim (%) 

BIST 100 1 456,68 0,52 -1,36 

BIST 50  1 277,67 0,52 -3,81 

BIST 30 1 559,53 0,62 -4,67 

BİST SINAİ 2 609,15 -0,16 11,49 

BİST MALİ  1 384,72 0,80 -11,53 

BİST BANKA 1 241,81 1,19 -20,29 

BİST TEKNOLOJİ 1 862,32 1,57 -4,66 

VIOP 30 Yakın Vade  1 574,00 0,38 -4,17 

Gösterge Tahvil Faizi  18,82 -0,42 25,80 

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100  Hisseleri 

10.06.2021 
Son  

Kapanış 

Günlük  

Değişim (%) 

Hacim  

000’TRY 

Hisse  

Kodu 

YÜKSELENLER     

FENERBAHÇE 36,54 9,99 468 067,8 FENER 

BERA HOLDİNG 24,58 6,78 55 038,0 BERA 

EGE ENDÜSTRİ 1330,10 6,07 65 107,2 EGEEN 

EMLAK KONUT GMYO 2,16 5,88 1 067 950,6 EKGYO 

MAVİ 50,25 3,91 128 374,3 MAVI 

DÜŞENLER     

BAĞFAŞ BAGFS 22,38 -4,44 19 935,7 

EGE GÜBRE EGGUB 190,80 -3,39 29 543,5 

JANTSA 87,70 -2,77 86 063,8 JANTS 

OTOKAR OTKAR 305,20 -2,49 100 498,2 

YATAŞ 14,23 -2,20 34 190,4 YATAS 

10.06.2021 
Hisse  

Kodu 

Son  

Kapanış 

Günlük  

Değişim 
(%) 

Hacim  

000’TRY 

KOZA ALTIN KOZAL 128,40 2,31 2 131 161,7 

GARANTİ BANKASI GARAN 8,48 1,44 1 597 653,0 

TÜRK HAVA YOLLARI THYAO 14,43 -0,89 1 244 631,4 

EMLAK KONUT GMYO EKGYO 2,16 5,88 1 067 950,6 

YAPI KREDİ BANKASI YKBNK 2,29 0,88 536 906,6 

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler 

 Yurt içindeki bugünkü veri takvimine baktığımızda ise saat 

10:00’da Enflasyon tahmini, sanayi üretimi ve perakende 

satışlar verisini takip ediyor olacağız. Haziran ayına ilişkin 

yıl sonu TÜFE tahmini verisi Mayıs ayında %13,81olarak 

açıklanmıştı. Yıllık bazda Nisan ayına ilişkin sanayi üretimi 

verisinin piyasa beklentisi %65 olurken Mart ayında %16,6 

olarak kaydedilmişti. Perakende satışlar verisinin ise piyasa 

beklentisi bulunmazken yıllık bazda ilgili veri en son %19,2 

olurken aylık bazda ise en son%16,6 olarak gerçekleşmişti. 
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KAP 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. 

Araştırma  

 Fenerbahçe,T.C. Ziraat Bankası A.Ş., DenizBank A.Ş., Türkiye Halk 

Bankası A.Ş. ve Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'den oluşan konsorsiyum ile 

imzalamış olduğu 19 Mart 2021 tarihli Finansal Yeniden Yapılandırma 

Sözleşmesi tahtında yapılandırma ön koşulları yerine getirdiğini  ve  

bankalara olan borçluluğunun yeniden yapılandırması 10 Haziran 2021 

itibariyle tamamladı. 

 Esenboğa Elektrik, bağlı ortaklığı Margün Enerji tamamı sermaye 

artırımı yöntemi ile yapılacak halka arzı için başvurdu. 

 SPK, J.P. Morgan Chase Bank İstanbul Türkiye Şubesi'nin işlem aracılığı 

ve portföy aracılığı faaliyetleri ile sınırlı saklama hizmetinde bulunmasına 

izin verilmesi başvurusunu olumlu karşıladı. 

 SPK, İttifak Holding bağlı ortaklığı Selva Gıda'nın halka arz başvurusunu 

onayladı. 

 Başkent Doğalgaz, bugünden itibaren Yıldız Pazar’da * 9,72 baz fiyat ve 

‘’BASGZ.E’’ kodu ile işlem görmeye başlayacak. Maksimum emir değeri 

3.000.000 TL olarak belirlendi.  

 Koza Altın’ın Ağrı’nın Mollakara bölgesinde açılışı yapılan maden ocağın-

da piyasa değeri 1,2 milyar dolar olan 20 ton altın ve 2,8 milyon dolar 

değerinde 3,5 ton gümüş rezervi tespit edildi.  

 


