
Günün Özeti 13 Ağustos Cuma  

SABAH BÜLTENİ 

Uluslararası Piyasalar 

 New York Borsası, haftanın dördüncü günü gerçekleştirilen işlemlerini 

yükselişle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, %0,04 artarak 35.499,85 

puana çıktı. S&P 500 endeksi %0,30 artışla 4.460,84 puana ve Nasdaq endeksi 

%0,35 kazançla 14.816,3 puana yükseldi. 

 ABD'de üretici fiyat endeksi (ÜFE), Temmuz ayında %0,6’lık artış beklentilerini 

aşarak, %1 arttı. Endeks yıllık bazda ise %7,8 artış kaydederken ekonomistlerin 

beklentisi artışın %7,2 olması yönündeydi. Yıllık bazda görülen artış 2010 yılına 

kadar giden veri setinin en büyük yıllık artışı oldu. Gıda ve enerji fiyatları hariç 

olarak hesaplanan çekirdek üretici fiyatları ise Haziran ayında aylık %1 ve yıllık 

%6,2 arttı. Analistler de çekirdek ÜFE'nin aylık %0,5 ve yıllık %5,6 artacağını ön-

görmüştü. 

 ABD Çalışma Bakanlığı’nın verilerine göre işsizlik maaşı başvuruları 7 

Ağustos’ta sona eren haftada 12 bin düşerek 375 bin oldu. Bu sonuca göre veri, 

3. Haftada da düşüş kaydetti. Devam eden başvurular da 31 Temmuz’da sona 

eren haftada 2.9 milyona geriledi. 

 National Association of Realtors (NAR) verilerine göre ortalama konut fiyatları 

%23 artışla 357 bin 900 dolar olarak rekor kırdı. Bu artışta, bir yıldan uzun sü-

redir düşük faiz oranları ve azalan stoklar konut piyasasını ve fiyatlarını 

desteklemesi etkin oldu. En büyük artış %22’yle Kuzeydoğu bölgesinde 

gerçekleşti. 

 

Devamı…. 

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, 1,1744 direnç seviyesinin altında fiyatlanmaya devam ediyor. Bu seviye-

nin altında 4 saatlik bar kapanışına devam etmesi durumunda satış baskısı artabilir. 

Bu durumda ilk destek seviyemiz 1,1658 olacaktır. Aksi halde, 1,1744 seviyesini 

aşması durumunda ise 1,1819 destek seviyesini takip ediyor olacağız. 

Yurt İçi Piyasalar  
 BIST100 endeksi, Perşembe günü gerçekleştirilen işlemlerde 33,59 puan ve %

2,38 değer kazanarak 1.444,47 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi %2,85, 

holding endeksi %2,28 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla ka-

zandıran %3,86 ile finansal kiralama, faktoring, tek kaybettiren ise %0,76 ile KOBİ 

Sanayi oldu.BIST 100 endeksine dahil hisselerin 86'sı prim yaptı, 12'si geriledi. 

Garanti Bankası, Kardemir (D), Tüpraş, Ereğli Demir Çelik ve Yapı Kredi Bankası 

en çok işlem gören hisse senetleri oldu. 

 BIST100 endeksi haftanın dördüncü günü gerçekleştirilen işlemlerinde 1.444 

seviyesinde  kapanış gerçekleştirdi. Bu seviye üzerinde günlük bazda kapanış 

gerçekleştirmeye devam etmesi halinde pozitif algı hızlanabilir. Bu durumda ilk 

direnç seviyemiz 1.464 olacaktır. Aksi durumda, 1.444 seviyesinin altında 

kalıcılık sağlaması halinde ise 1.408 destek seviyesini takip ediyor olacağız. 

  

        Destek: 1.408 – 1.371 — 1.326 

        Direnç: 1.444 – 1.464 — 1.499 

 VİOP BİST30 yakın vade kontratı, 1534 puandan başladığı günü 39,00 puan ve %

2,62 değer kazanarak 1569,25 puandan kapattı. 

 

Devamı... 

Destek Ve Dirençler 

 3. Destek 2. Destek 1. Destek Son Fiyat 1. Direnç 2. Direnç 3. Direnç 
EUR/USD 1,1507 1,1589 1,1658 1,1738 1,1744 1,1819 1,1919 

USD/TRY 8,0206 8,2726 8,4963 8,5661    

EUR/TRY 9,7443 9,9167 10,0467 10,0617 10,1637   

Altın / Ons 1722 1736 1745 1756 1763 1785 1805 

BRENT PETROL  65,95 67,29 68,90 70,41 71,23 72,90 74,61 

BİST 100 1.326 1.371 1.408 1 444 1.444 1.464 1.499 

VIOP 30 Yakın Vade 1.475 1.497 1.515 1 569 1.531 1.553 1.570 

Forex—Emtia Piyasaları Özeti  

12.08.2021 Son Fiyat Günlük Değişim (%) YBB Değişim (%) 

EUR/USD 1,1738 0,07 -3,92 

USD/TRY 8,5661 0,13 15,21 

EUR/TRY 10,0617 0,23 10,57 

Altın / Ons 1756 0,19 -7,62 

BRENT Petrol  70,41 -0,77 36,55 

Yurt içi Piyasalar Özeti 

12.08.2021 Kapanış 
Günlük Değişim 

(%) 
YBB Değişim (%) 

BIST 30 1 559,76 2,84 -4,66 

BIST 100 1 444,46 2,38 -2,18 

VIOP  30 Yakın Vade 1 569,25 2,62 -4,46 

Gösterge Tahvil 18,97 -0,52 26,80 

Piyasada Bugün Beklenti Önceki 

10:00 TRY Cari Hesap (USD) (Haziran)  -308B 

Piyasada Bugün Beklenti Önceki 

12:00 EUR Ticaret Dengesi (Haziran)  7,5B 

15:30 ABD 
İhracat Fiyat Endeksi (Aylık) 

(Temmuz) 
 %1,2 

15:30 ABD İthalat Fiyat Endeksi (Aylık) (Temmuz) %0,6 %1,2 

 Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti 

12.08.2021 Kapanış 
Günlük 

Değişim (%) 

YBB  

Değişim (%) 

Dow Jones Industrial 35 499,85 0,04 15,99 

S&P 500  4 460,83 0,30 18,76 

Nasdaq 14 816,26 0,35 14,96 

NIKKEI 225 28 015,02 -0,20 2,08 

DAX 15 937,51 0,70 16,17 

MSCI EM 1 290,91 -0,51 -0,03 

ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri 1,35 -0,95 47,11 
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Uluslararası Piyasalar 

 ABD’de ham petrol stokları -1,271 milyon varil beklentisine karşın -0,447 milyon 

varil olarak gerçekleşti. Önceki veri ise 3,626 milyon varildi. 

 Avrupa borsaları, Perşembe günündeki işlemlerini, İngiltere hariç hafif yükselişle 

tamamladı. İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %0,38 artarak 26.557,84 puana, Al-

manya'da DAX 30 endeksi %0,70 değer kazanarak 15.937,51 puana, Fransa'da 

CAC 40 endeksi %0,36 yükselişle 6.882,47 puana çıktı. İngiltere'de FTSE 100 

endeksi ise günü %0,37 kayıpla 7.193,23 puandan kapattı. 

 Euro Bölgesi’nde sanayi üretimi verisi Haziran’da aylık bazda -%0,2 beklentisinin 

altında -%0,3 olarak açıklandı. Yıllık bazda ise %10,4 beklentisinin altında %9,7 

olarak kaydedildi. 

 Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler haftanın dördüncü işlem gününü yataya 

yakın negative bir  seyirle tamamladı. Nikkei endeksi %0,20, Hang Seng endeksi 

%0,53 ve Güney Kore’nin Kospi endeksi ise %0,38 düşüşle günü tamamladı. 

 Çin, ülkede Şangay'ın ardından en yoğun ikinci dünyada ise en yoğun üçüncü 

liman olan Ningbo-Zhoushan limanının Meishan terminalinde, çalışanlardan 

birinin koronavirüse yakalanmasının ardından dünyanın en büyük üçüncü kon-

teyner limanını kısmi olarak kapatma kararı aldı. Kısmi kapanmayla birlikte hali-

hazırda hassas olan tedarik zinciri ve küresel ticaretin sekteye uğrama riskinin 

artması bekleniyor. 

 OPEC'in temmuz ayına ilişkin petrol piyasası raporuna göre, bu yıl için küresel 

günlük petrol talebine yönelik artış beklentisini 6 milyon varilde sabit tuttu ve 

günlük petrol talebini 96,6 milyon varil olarak tahmin etti. Beklentinin sabit tu-

tulmasında, ekonomik büyümedeki yukarı yünlü revizyonlara rağmen büyümenin 

petrol kullanımının yoğun olmadığı sektörlerde yaşanacağı öngörüsü etkili oldu. 

Uluslararası Endeksler  

12.08.2021 Kapanış 
Günlük Değişim 

(%) 
YBB Değişim (%) 

Dow Jones Industrial 35 499,85 0,04 15,99 

S&P 500  4 460,83 0,30 18,76 

Nasdaq 14 816,26 0,35 14,96 

NIKKEI 225 28 015,02 -0,20 2,08 

DAX 15 937,51 0,70 16,17 

MSCI EM 1 290,91 -0,51 -0,03 

ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri 1,35 -0,95 47,11 

FTSE 100 7 193,23 -0,37 11,34 

CAC 40 Index 6 882,47 0,00 23,98 

Hang Seng (Hong Kong) 26 517,82 -0,53 -2,62 

Kospi (Güney Kore) 3 208,38 -0,38 11,66 

Forex—Emtia Piyasaları  

12.08.2021 Kapanış Günlük Değişim (%) YBB Değişim (%) 

USD/TRY 8,5661 0,13 15,21 

EUR/TRY 10,0617 0,23 10,57 

EUR/USD 1,1738 0,07 -3,92 

GBP/USD 1,3813 0,04 1,00 

USD / JPY 110,40 -0,01 6,91 

USD/CAD 1,2520 -0,07 -1,59 

Altın  / Gram 483,92 0,35 6,53 

Altın / Ons 1756 0,19 -7,62 

Gümüş 23,26 0,28 -11,95 

BRENT Petrol  70,41 -0,77 36,55 

 

Ons Altın, 1745 destek seviyesi üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin 

üzerinde günlük bazda bar kapanışına devam etmesi durumunda pozitif algı ivme 

kazanabilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1763 olacaktır. Aksi halde, 1745 seviyesi-

nin altında kalıcılık sağlaması durumunda ise 1736 destek seviyesini izliyor olacağız.  

 

Destek: 1745 — 1736 — 1722   

Direnç: 1763 — 1785 — 1805 

 

Gram Altın, 485,51 direnç seviyesi altında fiyatlanmaya devam ediyor. Bu seviyenin 

altında günlük bar  kapanışına devam etmesi halinde düşüş yönlü fiyatlanmalar ivme 
kazanabilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 474,69 olacaktır. Aksi halde, 485,51 
seviyesini  aşması  durumunda ise 509,60 direncini takip ediyor olacağız. 

 

Destek: 474,69 — 461,08 — 450,19 

Direnç: 485,51 — 509,60 — 535,36 

 

 

 

Forex - Emtia Piyasası 

Günün Yorumu 

Global piyasalarda hatırlanacağı üzere  ABD tarafından açıklanan ve beklentiler dahilinde gelen TÜFE rakamlarını takip ettik. Dün ise ÜFE verileri geldi. 
ÜFE Haziran’ın ardından Temmuz ayında da aylık bazda %1 oranında arttı, yıllık bazda ise %7,8 seviyesine çıkarak rekor kırdı. Üretici fiyatlarındaki artışın 
son ayda da devam etmesi enflasyonun önümüzdeki dönemlerde de artış göstereceği beklentilerini piyasalarda kuvvetlendi.  Öte yandan, Çin’in Şangay 
limanından sonra en yoğun ikinci, dünyada ise en yoğun üçüncü liman olan Ningbo-Zhoushan limanının Meishan terminalinde çalışanlardan birinin 
koronavirüse yakalanmasının ardından kısmi olarak kapatma kararı aldı. Kısmi kapanmayla birlikte halihazırda hassas olan tedarik zinciri ve küresel ti-
caretin sekteye uğrama riskinin artması bekleniyor.Bu gelişmelerin enflasyonun geçici olduğunu düşünen Fed’in elini zayıflatacağını düşünmekteyiz. Bu 
arada ABD’de konut fiyatları rekor kırmaya devam ediyor. Bu durumunda ise mortgage bazlı tahvil alım programı üzerinde tartışmalara yol açması bekle-
nebilir. Yurt içi piyasalara baktığımızda faizlerin sabit bırakılması, güçlü gelen sanayi üretim verisi ve yabancı yatırımcıların 8 aydan sonra hisse pozisyon-
larını artırmasıyla piyasalarda iyimserlik hakimdi. Bu gelişmelerle yükselen borsa 1.444 seviyesine kadar yükseliş gözlemledik. Bu seviye üzerinde tutun-
masını halinde ise 1.464 hedefimizi gündeme gelebilir. Olası geri çekilmelerde 1.408 destek seviyemiz önemini korumaya devam ediyor. Bugün ise piya-
salarda Euro Bölgesi ve ABD tarafından gelecek ticaret dengesi veri setini takip ediyor olacağız. 
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Yurt İçi Piyasalar  

 TCMB bugün gerçekleştirdiği PPK toplantısında %19,0’luk politika faizinde 

değişikliğe gitmedi. TCMB açıklama metninde önümüzdeki çok büyük değişi-

klikler gerçekleştirmedi ancak piyasa Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları 

sonrası bir faiz indirim beklentisi oluştuğu için karar pozitif karşılandı ve karar 

öncesi 8,63 üzerinde seyreden USDTRY kuru karar sonrası 8,55’lere geriledi. 

Metindeki en önemli değişiklik TCMB’nin iklim koşulları dolayısıyla artan gıda 

fiyatlarına vurgu yapması ve iktisadi faaliyetin 3. Çeyrekte de kuvvetli seyret-

tiğini belirtmesi oldu. Bu eklemelerden TCMB’nin de enflasyonist risklerin art-

tığını teyit ettiğini ancak sıkı para politikası ve makro ihtiyati tedbirlerin etkisini 

göstermesini beklediğini anlıyoruz. 

 İkinci çeyrekte %20 üstü büyüme...Sanayi üretimi Haziran’da %23,9 artışla 

ikinci çeyrekte %41,1 büyüme gösterdi. Bu artış ikinci çeyrek GSYH büyümesin-

in %20 üzerinde bir seviyeye ulaşabileceğini gösteriyor. Haziran’da sanayi üreti-

mi önceki aya göre de güçlü bir resme işaret ederek %2,3 büyüdü. Önceki ay 

büyüme oranı %1,5 olmuştu. Özellikle dayanıklı tüketim malı üretimi sanayi 

üretiminin bu kuvvetli performansı göstermesinde etkili oldu. Dayanıklı tüketim 

malı büyümesi Haziran ayında önceki aya göre %5,0 artış gösterdi. İkinci çeyrek 

dayanıklı tüketim büyümesi ise %64,0 gibi yüksek bir oranda gerçekleşti. 

 Brüt döviz rezervlerinde artış…Merkez bankası tarafından açıklanan verilere 

göre 6 Ağustos haftasında brüt döviz rezervleri 3,6 milyar dolar artarken, altın 

rezervlerinde 318 milyon dolarlık düşüş görüldü. Bu veriler ile birlikte toplam 

rezervler haftalık bazda 3,3 milyar dolar artarak 109,0 milyar dolar seviyesine 

yükselmiş oldu. Yılbaşından bu yana bakıldığında, toplam rezervlerde 15,8 mi-

lyar dolar artış görülürken 52 haftalık değişim 17,2 milyar dolar olarak 

kaydedildi. 

 Hisse senedi piyasasında Ocak’tan bu yana en yüksek sermaye girişi…6 

Ağustos haftasında yurt dışı yerleşikler 168,0 milyon dolar değerinde hisse 

alımı yaparak Ocak ayından bu yana en yüksek haftalık girişi gerçekleştirirken 

tahvil tarafında ise 113,8 milyon dolarlık giriş ile yine alıcı konumda yer aldı. 

Yılbaşından bu yana baktığımızda yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi pozisyonu 

1,7 milyar dolar azalırken DİBS pozisyonları 1,7 milyar dolar yükseldi. 52 haftalık 

toplam bazda ise 3,1 milyar dolarlık sermaye girişi olurken bir önceki hafta bu 

rakam 2,1 milyar dolara seviyesindeydi. 

 Parite etkisinden arındırılmış döviz mevduatlarında artış… TCMB verilerine 

göre yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatları 6 Ağustos haftasında 587,6 milyon 

dolar artarak 232,2 milyar dolar seviyesine geldi. Verilere göre gerçek kişilerin 

döviz mevduatları 70,9 milyon dolar azalırken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 

658,5 milyon dolar yükseldi. Parite etkisinden arındırılmış döviz mevduatlarına 

bakıldığında ise haftalık bazda 1,7 milyar dolarlık yükseliş görülürken, bu 

yükselişin 701 milyon dolarını gerçek kişiler, 963 milyon dolarını tüzel kişilerin 

döviz mevduatlarındaki artışlar oluşturdu. 

 

 

 

 

 

 

Yurt İçi Piyasalar Özeti 

12.08.2021 Kapanış 
Günlük Değişim 

(%) 
YBB Değişim (%) 

BIST 100 1 444,46 2,38 -2,18 

BIST 50  1 279,26 2,68 -3,69 

BIST 30 1 559,76 2,84 -4,66 

BİST SINAİ 2 576,95 1,94 10,12 

BİST MALİ  1 376,97 2,32 -12,02 

BİST BANKA 1 280,80 2,85 -17,78 

BİST TEKNOLOJİ 1 888,02 1,92 -3,35 

VIOP 30 Yakın Vade  1 569,25 2,62 -4,46 

Gösterge Tahvil Faizi  18,97 -0,52 26,80 

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100  Hisseleri 

12.08.2021 
Son  

Kapanış 

Günlük  

Değişim (%) 

Hacim  

000’TRY 

Hisse  

Kodu 

YÜKSELENLER     

LOGO YAZILIM 39,02 7,20 105 423,6 LOGO 

KOÇ HOLDİNG 22,70 5,39 494 271,7 KCHOL 

ERBOSAN 147,20 5,14 96 573,8 ERBOS 

MİGROS 36,76 4,31 134 184,5 MGROS 

FORD OTOSAN 178,80 4,20 292 515,9 FROTO 

DÜŞENLER     

BORUSAN YATIRIM BRYAT 350,60 -2,48 173 524,6 

NETAŞ NETAS 18,04 -1,96 19 102,9 

GLOBAL YATIRIM 
HOLDİNG 

2,24 -1,75 191 018,6 GLYHO 

NUH ÇİMENTO NUHCM 37,72 -1,46 5 528,1 

ECZACIBAŞI YATIRIM 41,80 -1,23 62 207,5 ECZYT 

12.08.2021 
Hisse  

Kodu 

Son  

Kapanış 

Günlük  

Değişim 
(%) 

Hacim  

000’TRY 

GARANTİ BANKASI GARAN 9,29 3,80 1 918 164,6 

KARDEMİR D KRDMD 8,12 3,05 1 275 992,7 

TÜPRAŞ TUPRS 98,30 1,87 993 671,0 

EREĞLİ DEMİR ÇELİK EREGL 19,77 3,67 814 394,8 

YAPI KREDİ BANKASI YKBNK 2,51 3,72 796 684,4 

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler 
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KAP ve Şirket Haberleri 

 Kontrolmatik, üretim faaliyetlerinde kullanılmak üzere Ankara/

Polatlı'da arsa ve üzerindeki fabrika binası niteliğindeki taşınmazı 

satın aldı. 

 Arçelik, 12.08.2021 tarihinde 32,981 işlem fiyatı üzerinden 

1.010.000 TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirdiğini açıkladı. 

Şirket’in söz konusu pay alımının sermayesine oranı ise %0,149 

oranında gerçekleşti. Kuruluş’un pay alım programına başladığı 

08.07.2021 tarihinden itibaren gerçekleştirdiği pay alımlarının 

sermayesine oranı ise %1,2678 seviyesine ulaştı. 

 Halk Bankası, 2021 yılı 6 aylık konsolide net karı 206,6 milyon TL 

olarak açıklandı. Şirket’in geçen seneki söz konusu net karı ise 2,6 

milyar TL olarak kaydedilmişti. 

 Ülker'in, 2021 yılı 6 aylık konsolide net karı 685,9 milyon TL olarak 

açıklandı. Şirket’in geçen seneki söz konusu net karı ise 406,2 milyon 

TL olarak kaydedilmişti. Buna göre Şirket, geçen seneye göre konusu 

net karlılığını %68 artırdı. 

 Koç Holding'in, 2021 yılı 6 aylık konsolide net karı 5,3 milyar TL 

olarak açıklandı. Şirket’in geçen seneki söz konusu net karı ise 4,4 

milyar TL olarak kaydedilmişti. Buna göre Şirket, geçen seneye göre 

konusu net karlılığını %20 artırdı. 

 Ege Gübre'nin, 2021 yılı 6 aylık konsolide net karı 75,8 milyon TL 

olarak açıklandı. Şirket’in geçen seneki söz konusu net karı ise 50,9 

milyon TL olarak kaydedilmişti. Buna göre Şirket, geçen seneye göre 

konusu net karlılığını %48 artırdı. 

 Turkcell'in, 2021 yılı 6 aylık konsolide net karı 2,2 milyar TL olarak 

açıklandı. Şirket’in geçen seneki söz konusu net karı ise 1,7 milyar TL 

olarak kaydedilmişti. Buna göre Şirket, geçen seneye göre konusu net 

karlılığını %29 artırdı. 

 Tekfen Holding'in, 2021 yılı 6 aylık konsolide net karı 729,3 milyon 

TL olarak açıklandı. Şirket’in geçen seneki söz konusu net karı ise 

145,2 milyon TL olarak kaydedilmişti. Buna göre Şirket, geçen seneye 

göre konusu net karlılığını %402 artırdı. 

 Aksa Akrilik Kimya'nın, 2021 yılı 6 aylık konsolide net karı 424,2 

milyon TL olarak açıklandı. Şirket’in geçen seneki söz konusu net karı 

ise 47,4 milyon TL olarak kaydedilmişti. Buna göre Şirket, geçen sen-

eye göre konusu net karlılığını %794 artırdı. 

 Matriks Bilgi Dağıtım'ın, 2021 yılı 6 aylık konsolide net karı 16,1 

milyon TL olarak açıklandı. Şirket’in geçen seneki söz konusu net karı 

ise 2,3 milyon TL olarak kaydedilmişti. Buna göre Şirket, geçen seneye 

göre konusu net karlılığını %600 artırdı. 

 Anadolu Efes'in, 2021 yılı 6 aylık konsolide net karı 710,3 milyon TL 

olarak açıklandı. Şirket’in geçen seneki söz konusu net karı ise 268,4 

milyon TL olarak kaydedilmişti. Buna göre Şirket, geçen seneye göre 

konusu net karlılığını %164 artırdı. 

 Medical Park'ın, 2021 yılı 6 aylık konsolide net karı 147,3 milyon TL 

olarak açıklandı. Şirket’in geçen seneki söz konusu net karı ise 27,5 

milyon TL olarak kaydedilmişti. Buna göre Şirket, geçen seneye göre 

konusu net karlılığını %435 artırdı. 

 BİM'in, 2021 yılı 6 aylık konsolide net karı 1,4 milyar TL olarak açıklan-

dı. Şirket’in geçen seneki söz konusu net karı ise 1,1 milyar TL olarak 

kaydedilmişti. Buna göre Şirket, geçen seneye göre konusu net karlılı-

ğını %27 artırdı. 

 Sasa Polyester, 12.08.2021 tarihinde 28,72 TL fiyattan 600.000 TL 

nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirdiğini açıkladı. Böylelikle, Şirket'in 

sermayesine oranı 0,054 oldu. 

 Fenerbahçe, Paribu ile yapılan ortaklık çerçevesinde yapılan token 

ön satışından 268,5 milyon TL gelir elde ettiğini duyurdu. 

 Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca Volatilite Bazlı Tedbir Siste-

mi (VBTS) kapsamında Fade ve Karye paylarında 13/08/2021 tarihin-

den itibaren 27/08/2021 tarihine kadar brüt takas uygulanacağı açık-

landı. 

 Alman spor malzemeleri şirketi Adidas, ABD'den sonra ana markasına 

odaklanmak istediği için Reebok markasını Authentic Brands 

Groups'a 2,1 milyar Euro'ya (2,46 milyar dolar) satma konusunda 

anlaştığını açıkladı. Hatırlanacağı üzere, Adidas, Nike ile rekabet ede-

bilmek için 2006 yılında Reebok'ı 3,8 milyar dolara satın almıştı. 

 
 

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.  
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