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SABAH BÜLTENİ 

Uluslararası Piyasalar 

 New York Borsası, haftanın son günü gerçekleştirilen işlemlerini yükselişle 

tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi %0,04 artarak 35.515,38 puana 

çıktı.S&P 500 endeksi %0,16 kazançla 4.468,00 puana ve Nasdaq endeksi %

0,04 artışla 14.822,9 puana yükseldi. Dow Jones ve S&P 500 endeksleri kapa-

nışta bir kez daha rekor tazeledi. 

 ABD’de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri açıklandı. İthalat fiyat endeksi Tem-

muz ayında %0,3 artarken, piyasa beklentisi %0,6 olması yönündeydi. Haziran 

ayında söz konusu veri, %1,1 olmuştu. Yıllık bazda ise geçen yılın aynı dö-

nemine göre ise %10,2'lik yükseliş kaydetti. Son 14 aydır artış gösteren ihracat 

fiyat endeksi ise Temmuz ayında, %0,8 beklentisine karşın %1,3 artarak beklen-

tilerin üzerinde gerçekleşti. Yıllık bazda ise ihracat fiyat endeksi %17,2 arttı. 

 ABD’de tüketici güveni Ağustos ayında enflasyon ve koronavirüs vakalarındaki 

artışla 11 puan düşerek 70.2 oldu. Bu, Aralık 2011’den beri görülen en düşük 

seviye oldu. 

 

 

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

altında günlük bar kapanışına devam etmesi durumunda pozitif algı sınırlı kalabilir. 

Bu durumda ilk destek seviyemiz 1,1744 olacaktır. Aksi halde, 1,1819 seviyesini 

aşması durumunda ise 1,1919 direnç seviyesini takip ediyor olacağız. 

Yurt İçi Piyasalar  
 BIST100 endeksi, Cuma günü gerçekleştirilen işlemlerde 3,18 puan ve %0,22 

değer kazanarak 1.447,64 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi %0,29 değer 

kaybederken, holding endeksi %0,85 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında 

en fazla kazandıran %1,07 ile kimya, petrol, plastik, en çok kaybettiren ise %1,37 

ile sigorta oldu. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 39'u prim yaptı, 52'si ger-

iledi. Garanti Bankası, Kardemir (D), Şişecam, Tüpraş ve Türk Hava Yolları en 

çok işlem gören hisse senetleri oldu. 

 BIST100 endeksi haftanın son günü gerçekleştirilen işlemlerinde 1.444 seviyes-

inin üzerinde 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: 1.444 – 1.408 – 1.371  

        Direnç: 1.464 — 1.499 — 1.520 

 

 VİOP BİST30 yakın vade kontratı, gapli olarak 1573,25 puandan başladığı günü 

önceki güne göre 2,00 puan ve %0,13 değer kazanarak 1571,25 puandan kapat-

tı. 

Destek Ve Dirençler 

 3. Destek 2. Destek 1. Destek Son Fiyat 1. Direnç 2. Direnç 3. Direnç 
EUR/USD 1,1589 1,1658 1,1744 1,1797 1,1819 1,1919 1,1994 

USD/TRY 8,0206 8,2726 8,4963 8,5243    

EUR/TRY 9,7443 9,9167 10,0467 10,0554 10,1637   

Altın / Ons 1736 1745 1763 1780 1785 1805 1829 

BRENT PETROL  65,95 67,29 68,90 69,95 71,23 72,90 74,61 

BİST 100 1.371 1.408 1.444 1.447 1.464 1.499 1.520 

VIOP 30 Yakın Vade 1.531 1.553 1.570 1.571 1.592 1.607 1.701 

Forex—Emtia Piyasaları Özeti  

13.08.2021 Son Fiyat Günlük Değişim (%) YBB Değişim (%) 

EUR/USD 1,1797 0,57 -3,44 

USD/TRY 8,5243 -0,36 14,64 

EUR/TRY 10,0554 0,17 10,50 

Altın / Ons 1780 1,54 -6,38 

BRENT Petrol  69,95 -1,42 35,67 

Yurt içi Piyasalar Özeti 

13.08.2021 Kapanış 
Günlük Değişim 

(%) 
YBB Değişim (%) 

BIST 30 1 562,03 0,15 -4,52 

BIST 100 1 447,64 0,22 -1,97 

VIOP  30 Yakın Vade 1 571,25 0,13 -4,34 

Gösterge Tahvil 18,97 -0,52 26,80 

Piyasada Bugün Beklenti Önceki 

11:00 TRY Bütçe Dengesi (Temmuz)  -25,03B 

Piyasada Bugün Beklenti Önceki 

BELİRSİZ EUR Alman BUBA Aylık Raporu   

 Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti 

13.08.2021 Kapanış 
Günlük 

Değişim (%) 

YBB  

Değişim (%) 

Dow Jones Industrial 35 515,38 0,04 16,04 

S&P 500  4 468,00 0,16 18,95 

Nasdaq 14 822,90 0,04 15,01 

NIKKEI 225 27 977,15 -0,14 1,94 

DAX 15 977,44 0,25 16,46 

MSCI EM 1 280,86 -0,78 -0,81 

ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri 1,29 -5,58 40,24 
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Uluslararası Piyasalar 

 Avrupa borsaları, Cuma günündeki işlemlerini, ekonomik toparlanmanın ve 

açıklanan şirket bilançolarının iyimser fiyatlamaları desteklemesiyle yükselişle 

tamamladı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,35 artarak 7.218,71 puana, Alman-

ya'da DAX 30 endeksi %0,25 değer kazanarak 15.977,44 puana, Fransa'da CAC 

40 endeksi yüzde 0,21'lik artışla 6.896,04 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 en-

deksi yüzde 0,36'lık yükselişle 26.652,56 puana ulaştı. 

 Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler haftanın son işlem gününü kayıpla 

tamamladı. Nikkei endeksi %0,14, Hang Seng endeksi %0,48 ve Güney Kore’nin 

Kospi endeksi ise %1,16 düşüşle günü tamamladı. 

 Çin'de perakende satışları ve sanayi üretimi ülkede delta varyantının yeni riskleri 

ortaya çıkarmasıyla beklentilerin altında kaldı. Sanayi üretimi Temmuz ayında 

yıllık bazda, %6,4 artarken medyan beklentisi %7,8 seviyesindeydi. Söz konusu 

veri, Haziran ayında %8,3 olarak açıklanmıştı.  Çin'de perakende satışları ise bir 

önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,5 arttı. Beklenti %11,5 artması yönün-

deydi. 

 Japonya’da Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH), ikinci çeyrekte %0,2 beklentisine 

karşın %0,3 olarak açıklandı. Bir önceki çeyrekte ise ilgili veri, -%1,0’dı. 

 Goldman Sachs, ABD yönetiminin çağrısına rağmen OPEC+'ın petrol üretiminde 

artış yapmasının beklenmediğini belirtirken, Brent petrol için yıl sonu beklentisini 

80 dolar olarak korudu. 

 Christine Lagarde'ın Ağustos ayı sonlarında yapılacak olan yüksek profilli yıllık 

merkez bankacıları Jackson Hole konferansına katılmayacağını açıklandı. Hatır-

lanacağı üzere, İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'nin de katılma-

yacağını bildirmişti.Fed Başkanı Jerome Powell'ın yıllık Jackson Hole merkez 

bankacıları konferansında yapacağı konuşmada parasal desteği gevşetmeye 

başlamaya hazır olduğunun sinyalini verebileceğine dair spekülasyonlar artıyor. 

Uluslararası Endeksler  

13.08.2021 Kapanış 
Günlük Değişim 

(%) 
YBB Değişim (%) 

Dow Jones Industrial 35 515,38 0,04 16,04 

S&P 500  4 468,00 0,16 18,95 

Nasdaq 14 822,90 0,04 15,01 

NIKKEI 225 27 977,15 -0,14 1,94 

DAX 15 977,44 0,25 16,46 

MSCI EM 1 280,86 -0,78 -0,81 

ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri 1,29 -5,58 40,24 

FTSE 100 7218,71 0,35 11,74 

CAC 40 Index 6896,04 0,21 24,22 

Hang Seng (Hong Kong) 26391,62 -0,48 -3,08 

Kospi (Güney Kore) 3171,29 -1,16 10,36 

Forex—Emtia Piyasaları  

13.08.2021 Kapanış Günlük Değişim (%) YBB Değişim (%) 

USD/TRY 8,5243 -0,36 14,64 

EUR/TRY 10,0554 0,17 10,50 

EUR/USD 1,1797 0,57 -3,44 

GBP/USD 1,3866 0,43 1,39 

USD / JPY 109,61 -0,72 6,15 

USD/CAD 1,2516 -0,10 -1,62 

Altın  / Gram 487,71 1,14 7,40 

Altın / Ons 1780 1,54 -6,38 

Gümüş 23,74 2,34 -10,14 

BRENT Petrol  69,95 -1,42 35,67 

 

Ons Altın, 1763 destek seviyesi üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin 

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

edebilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1785 olacaktır. Aksi halde, 1763 seviyesinin 

altında kalıcılık sağlaması durumunda ise 1745 destek seviyesini izliyor olacağız.  

 

Destek: 1763 — 1745 — 1736  

Direnç: 1785 — 1805 — 1854   

 

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

nin üzerinde günlük bar  kapanışına devam etmesi halinde yükseliş yönlü fiyatlanma-
lar ivme 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 

Global piyasalarda hatırlanacağı üzere  ABD tarafından açıklanan ve beklentiler dahilinde gelen enflasyon verilerini takip ettik. 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 etme-
si enflasyonun önümüzdeki dönemlerde de artış göstereceği beklentilerini piyasalarda kuvvetlendi. Bu arada ABD ’de konut fiyatları rekor kırmaya devam 
ediyor. Bu durumunda ise mortgage bazlı tahvil alım programı üzerinde tartışmalara yol açması beklenebilir. Asya tarafına baktığımızda ise, Çin’den gelen 
TÜFE verisi ise aylık %0,3 yıllık %1,0 yükselirken ÜFE ise %8,8 beklentisini aşarak %9,0 olarak açıklandı. Ülkede, 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 ticaretin sekteye uğrama riskinin artması 
bekleniyor.Bu gelişmelerin enflasyonun geçici olduğunu düşünen Fed’in elini zayıflatacağını aynı zamanda da global enflasyonist beklentilerini ön plana 
çıkartabileceğini düşünüyoruz. Ayrıca, 24-26 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek olan  Jackson Hole toplantısının öneminin bir adım daha öne çıka-
bileceğini düşünmekteyiz. Yurt içi piyasalara baktığımızda faizlerin sabit bırakılması, güçlü gelen sanayi üretim verisi ve yabancı yatırımcıların 8 aydan 
sonra hisse pozisyonlarını artırmasıyla piyasalarda iyimserliğin devam ettiğini gözlemlemekteyiz. Bu gelişmelerle yükselen borsa 1.444 seviyesine kapa-
nış gerçekleştirdik. Bu seviye üzerinde tutunmasını halinde ise 1.464 hedefimizi gündeme gelebilir. Olası geri çekilmelerde 1.408 destek seviyemiz önemi-
ni korumaya devam ediyor. Bugün ise piyasalarda Almanya Merkez Bankası raporuyla yurt içinde bütçe dengesini takip edeceğiz. 
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Yurt İçi Piyasalar  

 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. 

 TÜİK’in açıkladığı verilere göre, Türkiye genelinde konut satışları Temmuz ayın-

da geçen yılın aynı ayına göre %53,0 azalarak 107 bin 785 oldu. Bu, salgın döne-

minde satışlarda yaşanan en büyük düşüş oldu. Temmuz ayında ilk defa satılan 

konut sayısı, bir önceki yılın aynı ayına göre %51,9 azalarak 32 bin 672 olurken, 

ikinci el konut satışları ise geçen yılın aynı ayına göre %53,5 azalış göstererek 

75 bin 113 oldu. 

 Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings Türkiye’nin kredi no-

tunu "BB-" , görünümünü ise “durağan” olarak teyit ettiğini açıkladı. Hatırlana-

cağı üzere Kuruluş, 19 Şubat 2021 tarihli değerlendirmesinde kredi notunu "BB-" 

olarak teyit ederken, görünümünü "negatif"ten "durağan"a revize etmişti. Bu 

notun, yüksek finansman gereksinimlerini, jeopolitik riskler tarafında zayıf para 

politikasını yüksek enflasyonu ve düşük dış likiditeyi yansıttığı belirtildi. 

 

Yurt İçi Piyasalar Özeti 

13.08.2021 Kapanış 
Günlük Değişim 

(%) 
YBB Değişim (%) 

BIST 100 1 447,64 0,22 -1,97 

BIST 50  1 281,19 0,15 -3,55 

BIST 30 1 562,03 0,15 -4,52 

BİST SINAİ 2 592,93 0,62 10,80 

BİST MALİ  1 380,89 0,28 -11,77 

BİST BANKA  1 277,11 -0,29 -18,02 

BİST TEKNOLOJİ 1 894,59 0,35 -3,01 

VIOP 30 Yakın Vade  1 571,25 0,13 -4,34 

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

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100  Hisseleri 

13.08.2021 
Son  

Kapanış 

Günlük  

Değişim (%) 

Hacim  

000’TRY 

Hisse  

Kodu 

YÜKSELENLER     

AKSA 18,00 8,30 151 762,1 AKSA 

NUH ÇİMENTO 39,00 3,39 12 750,1 NUHCM 

ŞİŞE CAM 8,69 3,21 949 738,8 SISE 

DOĞUŞ OTOMOTİV 25,94 3,10 66 991,2 DOAS 

KARDEMİR D 8,37 3,08 1 039 256,1 KRDMD 

DÜŞENLER     

EGE GÜBRE EGGUB 176,90 -3,54 31 056,5 

TEKFEN TKFEN 14,54 -3,39 182 256,8 

BERA HOLDİNG 9,99 -2,92 60 755,6 BERA 

ERBOSAN ERBOS 144,00 -2,17 43 993,2 

MLP SAĞLIK 24,00 -2,04 29 931,2 MPARK 

13.08.2021 
Hisse  

Kodu 

Son  

Kapanış 

Günlük  

Değişim 
(%) 

Hacim  

000’TRY 

GARANTİ BANKASI GARAN 9,27 -0,22 1 188 566,6 

KARDEMİR D KRDMD 8,37 3,08 1 039 256,1 

ŞİŞE CAM SISE 8,69 3,21 949 738,8 

TÜPRAŞ TUPRS 100,60 2,34 684 178,3 

TÜRK HAVA YOLLARI THYAO 12,42 -0,08 544 852,9 

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler 
KAP ve Şirket Haberleri 

 Zorlu Enerji, 11.08.2021 tarihinde başlayan % 25 oranındaki bedelli sermaye 

artırım işleminde, hisse senetlerinin rüçhan haklarını kullanmak isteyen üyelerin 

haklarını 25.08.2021 tarihi dahil olmak üzere kullanmaları gerektiğini açıkladı. 

 Zorlu Enerji'nın, 2021 yılı 6 aylık konsolide net zararı 23,7 milyon TL olarak 

açıklandı. Şirket’in geçen seneki söz konusu net karı ise 54,3 milyon TL olarak 

kaydedilmişti. 

 Arçelik, 13.08.2021 tarihinde 33,07 TL fiyattan 450.073 adet payı geri aldığını 

açıkladı. Bu alımla Şirket’in toplam payları, 9.018.750 lota ulaşırken sermayesine 

oranı %1,3347 oldu. 

 Sasa Polyester, 13.08.2021 tarihinde ortalama 28,53 TL fiyattan 400.000 lot 

pay alımı gerçekleştirdiğini açıkladı. Bu alımla Şirket’in toplamda Sasa payları, 

8.701.130 lota ulaşırken sermayesine oranı %0,7769 oldu. 

 Hedef Girişim, 13.08.2021 tarihinde 2,59 TL fiyattan 97.989 adet hisse alımı 

gerçekleştirdiğini açıkladı. Böylelikle Şirket’in, 21.06.2021 tarihinden itibaren 

almış olduğu toplam pay alımının sermayesine oranı %2,49 oranına ulaşmış 

oldu. 

 Escort Bilgisayar, bağlı ortaklığı Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım’ın 

5.000.000 TL Şirket değerlemesi ile 10.06.2020 tarihinde %4 oranında iştirak 

ettiği Barty Mobil İnternet Servisleri bu defa muhtelif yatırımcılardan 16.000.000 

TL şirket değerlemesi ile yeni bir yatırım alındığını ve Alesta Elektronik Teknoloji 

Yatırım A.Ş yatırım tutarı payını  %5,12'ye çıkartarak katılım sağladığını açıkladı. 

Böylelikle Barty, 15 ay gibi bir sürede şirket değerini 3.2 katına çıkarttı. 
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 Çimentaş'ın, 2021 yılı 6 aylık konsolide net zararı 4,3 milyon TL 

olarak açıklandı. Şirket’in geçen seneki söz konusu net zararı ise 82,3 

milyon TL olarak kaydedilmişti. 

 Migros'un, 2021 yılı 6 aylık konsolide net karı 211,3 milyon TL olarak 

açıklandı. Şirket’in geçen seneki söz konusu net zararı ise 276,3 mil-

yon TL olarak kaydedilmişti . 

 Enka İnşaat'ın, 2021 yılı 6 aylık konsolide net karı 3,2 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 %88 artırdı. 

 Deva Holding'in, 2021 yılı 6 aylık konsolide net karı 402,7 milyon TL 

olarak açıklandı. Şirket’in geçen seneki söz konusu net karı ise 285,2 

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

konusu net karlılığını %41 artırdı. 

 Pegasus'un misafir sayısı Temmuz ayında 2019 yılının aynı ayına 

göre % 16 gerileyerek 2.49 milyon oldu. Ocak-Temmuz 2021 dönemin-

de ise 2020 yılının aynı dönemine göre % 25 artış ile 9.56 milyon ola-

rak gerçekleşti. Şirket’in doluluk oranları ise Temmuz ayında 2019 

yılının aynı ayına göre % 11.3 düşerek 80.6 seviyesinde açıklandı . 

 Türk Telekom ile Türkiye Haber-İş Sendikası arasında 5 Nisan'dan 

itibaren yürütülen 14. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde 

anlaşmaya varıldı. 

 Kızılbük GYO, şirket ortaklarından Sinpaş GYO’nun 13.08.2021 tari-

hinde 1,630,000 TL nominal tutarlı pay satım işlemi gerçekleştirdiğini 

bildirdi. 

 Girişim Elektrik Sanayi’nin sermayesinin 100.000.000 TL’den 

115.000.000 TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılan 15.000.000 TL nomi-

nal değerli pay ve mevcut ortaklardan Muhittin Behiç Harmanlı, Ali 

Gökhan Öztürk, Ramin Malek ve Mesut Baz’ın sahip olduğu 

12.000.000 TL nominal değerli pay olmak üzere toplam 27.000.000 

TL nominal değerli pay halka arz edilmiş ve tamamı satılmıştır. Halka 

arzda toplam 44.346 yatırımcıdan halka arz edilen 27.000.000 TL 

nominal değerli payların 18,1 katına denk gelen 489.210.638 TL nomi-

nal değerli filtrelenmemiş pay talebi gelmiştir. Halka arzda Yurt İçi 

Bireysel Yatırımcılara tahsis edilen payların 38,1 katı, Yurt İçi Ku-

rumsal Yatırımcılara tahsis edilen payların 16,6 katı, Yurt Dışı Ku-

rumsal Yatırımcılara tahsis edilen payların 2,5 katı talep gelmiştir. 

Gerçekleşen dağıtım sonucunda toplam 8.100.000 TL nominal değerli 

ve nihai halka arz büyüklüğünün %30’una denk gelen paylar Yurt İçi 

Bireysel Yatırımcılar’a, toplam 9.450.000 TL nominal değerli ve nihai 

halka arz büyüklüğünün %35’ine denk gelen paylar Yurt İçi Kurumsal 

Yatırımcılar’a ve yine 9.450.000 TL nominal değerli ve nihai halka arz 

büyüklüğünün %35’ine denk gelen paylar Yurt Dışı Kurumsal 

Yatırımcılar’a dağıtılmıştır. 

 Işık Plastik'in, 2021 yılı 6 aylık konsolide net karı 31,3 milyon TL 

olarak açıklandı. Şirket’in geçen seneki söz konusu net karı ise 20,5 

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

konusu net karlılığını %52 artırdı. 

 

 
 

 

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  


