
Günün Özeti 20 Ağustos Cuma  

SABAH BÜLTENİ 

Uluslararası Piyasalar 

 New York Borsası, haftanın dördüncü günü gerçekleştirilen işlemlerini, karışık 

seyirle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, %0,19 azalışla 34.894,12 

puana geriledi. S&P 500 endeksi %0,13 artışla 4.405,80 puana ve Nasdaq en-

deksi %0,11 yükselişle 14.541,8 puana çıktı. 

 ABD'de işsizlik maaşı başvuruları art arda dört hafta düşüş yaşadıktan sonra 

363 bin medyan beklentisine karşın 348 bin olarak açıklandı ve salgın dönemi-

nin en düşük seviyesine gerilemiş oldu. Önceki veri ise 377 bin olmuştu. Hatır-

lanacağı üzere, Fed yetkilileri nin bir kısmı istihdam piyasasındaki iyileşmenin 

varlık alımı azaltımı için kritik öneme sahip olduğunu vurgulamıştı. 

 Moody’s tarafından hazırlanan raporda, küresel ekonomik büyümenin belirsiz ve 

bölgelere farklı kalma özelliğinin ise devam edeceği öngörüldü. 2021 büyüme 

tahmini ABD ekonomisi için %6,4, Asya için %6,1 belirtildi. Afrika'da ise %4,3 

büyüme öngörüldüğünü açıkladı. 

 Goldman Sachs, ABD ekonomisi için 2021 yılı büyüme tahminini, COVID-19'un 

delta varyantının tedarik zincirlerine etkisi ve yüksek enflasyonu revize ederek, 

ABD için yüzde 6,4 olan 2021 yılı GSYH büyüme tahminini %6,0'a indirdi. 2022 

yılı için büyüme tahminini ise yüzde 4,4'ten yüzde 4,5'e çıkardı. 

 

Devamı…. 

 

Forex - Emtia Piyasası 

USDTRY paritesi, 8,5285 destek seviyesinin üzerinde işlem görmeye başladı. Bu 

seviyenin üzerinde günlük bar kapanışına devam etmesi durumunda rekor seviyeler  

gündeme gelebilir.  Aksi halde, 8,5285 seviyesinin altında kalıcılık sağlaması duru-

munda ise rekor 8,4963 desteğini takip ediyor olacağız. 

 

EURUSD, 1,1658 destek seviyesi üzerinde fiyatlanmaya devam ediyor. Bu seviye-

nin üzerinde 4 saatlik bar kapanışına devam etmesi durumunda tepki alımları ger-

çekleşebilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1,1744 olacaktır. Aksi halde, 1,1658 

seviyesini de kırması durumunda ise 1,1589 destek seviyesini takip ediyor olacağız. 

Yurt İçi Piyasalar  
 BIST100 endeksi, Perşembe günü gerçekleştirilen işlemlerde 9,73 puan ve %

0,67 değer kaybederek 1.439,86 puandan düşüşle tamamladı. Bankacılık en-

deksi %1,30 ve holding endeksi %1,05 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasın-

da en fazla kazandıran %2,56 ile madencilik, en çok kaybettiren ise %2,10 ile 

metal ana sanayi oldu.BIST 100 endeksine dahil hisselerin 32'si prim yaptı, 59'u 

geriledi. Garanti Bankası, Kardemir (D), Türk Hava Yolları, Şişecam ve Ereğli 

Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu. 

 BIST100 endeksi haftanın dördüncü günü gerçekleştirilen işlemlerinde 1.444 

seviyesinin altında kapanış gerçekleştirdi. Bu seviye altında günlük bazda kapa-

nış gerçekleştirmeye devam etmesi halinde düşüş yönlü fiyatlanmalar hız ka-

zanabilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 1.408 olacaktır. Aksi durumda, 1.444 

seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlaması halinde ise 1.464 direnç seviyesini takip 

ediyor olacağız. 

   

        Destek: 1.408 – 1.371 — 1.326 

        Direnç: 1.444 – 1.464 — 1.499  

 VİOP BİST30 yakın vade kontratı,1569,25 puandan başladığı günü önceki güne 

göre 18,00 puan ve %1,10 değer kaybederek 1554,75 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 1,1685 1,1744 1,1819 1,1919 

USD/TRY 8,2726 8,4963 8,5285 8,5288    

EUR/TRY 9,5672 9,7443 9,9167 9,9695 10,0467 10,1637  

Altın / Ons 1745 1763 1785 1786 1805 1829 1854 

BRENT PETROL  63,13 64,73 65,95 66,35 67,29 68,90 71,23 

BİST 100 1.326 1.371 1.408 1.439 1.444 1.464 1.499 

VIOP 30 Yakın Vade 1.515 1.531 1.553 1.554 1.570 1.592 1.607 

Forex—Emtia Piyasaları Özeti  

19.08.2021 Son Fiyat Günlük Değişim (%) YBB Değişim (%) 

EUR/USD 1,1685 0,06 -4,35 

USD/TRY 8,5288 0,12 14,71 

EUR/TRY 9,9695 -0,05 9,55 

Altın / Ons 1786 0,30 -6,06 

BRENT Petrol  66,35 0,10 28,68 

Yurt içi Piyasalar Özeti 

19.08.2021 Kapanış 
Günlük Değişim 

(%) 
YBB Değişim (%) 

BIST 30 1 551,12 -0,73 -5,19 

BIST 100 1 439,86 -0,67 -2,50 

VIOP  30 Yakın Vade 1 554,75 -1,10 -5,34 

Gösterge Tahvil 18,97 -0,52 26,80 

Piyasada Bugün Beklenti Önceki 

17:30 TRY 
Merkezi Hükümet Borç Stoku 

(Temmuz) 
 2 026,8B 

Piyasada Bugün Beklenti Önceki 

09:00 GBP Perakende Satışlar (Aylık) (Temmuz) %0,5 %0,5 

09:00 GBP Perakende Satışlar (Yıllık) (Temmuz) %6,4 %9,7 

09:00 EUR 
Almanya Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) 

(Aylık) (Temmuz) 
%0,8 %1,3 

09:00 EUR 
Almanya Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) 

(Yıllık) (Temmuz) 
%9,2 %8,5 

 Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti 

19.08.2021 Kapanış 
Günlük 

Değişim (%) 

YBB  

Değişim (%) 

Dow Jones Industrial 34 894,12 -0,19 14,01 

S&P 500  4 405,80 0,13 17,30 

Nasdaq 14 541,79 0,11 12,83 

NIKKEI 225 27 053,50 -0,83 0,52 

DAX 15 765,81 -1,25 14,92 

MSCI EM 1 232,41 -2,31 -4,56 

ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri 1,24 -0,72 34,90 
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Uluslararası Piyasalar 

 Avrupa borsaları, Perşembe günündeki işlemlerini, düşüşle tamamladı. İngilter-

e'de FTSE 100 endeksi %1,54 azalarak 7.058,86 puana, Almanya'da DAX 30 

endeksi %1,25 düşerek 15.765,81 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi %2,43 

değer kaybıyla 6.605,89 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %1,63 ger-

ileyerek 25.928,78 puana indi. 

 Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler haftanın dördüncü işlem gününü düşüşle 

tamamladı. Nikkei endeksi %0,83, Hang Seng endeksi %2,28 ve Güney Kore’nin 

Kospi endeksi ise %0,93 düşüşle günü tamamladı. 

 Çin'de, PBOC en düşük kredi faiz oranı, önceki veri gibi %3,85 olarak açıklandı. 

 Japonya'da enflasyon Temmuz ayında yıllık bazda -%0,2 olarak açıklanırken, 

beklenti -%0,4 olması yönündeydi. Geçen yılın aynı döneminde ise söz konusu 

veri, %0,2 oranında gerçekleşmişti. 

Uluslararası Endeksler  

19.08.2021 Kapanış 
Günlük Değişim 

(%) 
YBB Değişim (%) 

Dow Jones Industrial 34 894,12 -0,19 14,01 

S&P 500  4 405,80 0,13 17,30 

Nasdaq 14 541,79 0,11 12,83 

NIKKEI 225 27 053,50 -0,83 0,52 

DAX 15 765,81 -1,25 14,92 

MSCI EM 1 232,41 -2,31 -4,56 

ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri 1,24 -0,72 34,90 

FTSE 100 7 058,86 -1,54 9,26 

CAC 40 Index 6 605,89 0,00 18,99 

Hang Seng (Hong Kong) 24 739,00 -2,28 -5,01 

Kospi (Güney Kore) 3 069,82 -0,93 9,93 

Forex—Emtia Piyasaları  

19.08.2021 Kapanış Günlük Değişim (%) YBB Değişim (%) 

USD/TRY 8,5288 0,12 14,71 

EUR/TRY 9,9695 -0,05 9,55 

EUR/USD 1,1685 0,06 -4,35 

GBP/USD 1,3632 -0,08 -0,32 

USD / JPY 109,73 -0,03 6,27 

USD/CAD 1,2861 0,26 1,10 

Altın  / Gram 489,49 0,50 7,79 

Altın / Ons 1786 0,30 -6,06 

Gümüş 23,26 0,07 -11,95 

BRENT Petrol  66,35 0,10 28,68 

 

Ons Altın, 1785 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 1805 olacaktır. Aksi halde, 1785 seviyesinin 

altında kalıcılık sağlaması durumunda ise 1763 destek seviyesini izliyor olacağız.  

 

Destek: 1785 — 1763 — 1745  

Direnç: 1805 — 1854  — 1873  

 

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 

 Piyasalarda Fed toplantı tutanaklarının etkileri devam ediyor. Her ne kadar bir karar çıkmamış olsa da tahvil alım programının tartışılmaya başlanması 

ve istihdam piyasasının bunu desteklemesiyle piyasalar yön bulmaya başladı. Hatırlanacağı üzere Fed üyelerinin yapmış olduğu açıklamalarda da 

tahvil alım programında azaltıma gidilmesi gerektiği ardından da faiz artırımlarına geçilmesi gerektiği vurgulanmıştı. Ancak, enflasyonist etkilerin 

halen var olması ve Çin tarafından gelen beklenti altında ekonomik verilerin gelmesi ve 1 adet pandemi vakasından kaynaklı dünyada ticaret hacmi 

yüksek limanlarından birini kapatması, Asya tarafında halen ekonomik toparlanmanın istenilen seviyede olmaması ve delta varyantı etkenlerinden 

kaynaklı olarak bunu Jackson Hole toplantısında değil, Eylül-Ekim toplantılarıda görebileceğimizi düşünüyoruz. Avrupa tarafına bakacak olursak EC-

B’nin varlık alımları konusunda halen piyasayı destekleyecek olması ve bilançolarının hazır olmaması nedeniyle yakın zaman diliminde tapering 

beklentilerimizi azalttığını belirtebiliriz. Bugün piyasalarda ise İngiltere tarafında perakende satışlar ve Euro Bölgesi’nde enflasyon verilerini takip ede-

ceğiz. Bu bize Euro Bölgesi’nde ise varlık alım programında daralmaya yönelik işaret verebilir. Yurt içi piyasalara baktığımızda ise PPK toplantı tu-

tanaklarında enflasyon vurgusu yer alırken yabancı yatırımcıların sınırlı da olsun piyasamıza giriş yaptığı belirtildi. Piyasamızda, ABD tarafındaki varlık 

alım programındaki daralma beklentileri nedeniyle düşüşler gelse de, TCMB’nin faizleri sabit bırakmasının etkisiyle düşüşleri sınırlandırdığını 

gözlemlemekteyiz. Jackson Hole toplantısında verilecek mesajlar piyasamızdaki etkilerini takip edeceğiz. Bist100 tarafında ise 1.444 seviyesinin 

altında kalıcılığın devam etmesi halinde 1.408 seviyesi takip edilebilir. 1.444 seviyesinin üzerinde ise 1.464 direncini izleyeceğiz. 
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Yurt İçi Piyasalar  

 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini yüzde 19'da 

sabit tuttuğu Ağustos toplantısının özetinde enflasyonun kısa dönemde, başta 

emtia fiyatları ve yönetilen/yönlendirilen fiyatlar olmak üzere arz ve talep yönlü 

çeşitli unsurların etkisiyle oynak bir seyir izlemesinin beklendiği ifade edildi. Bu 

dönemde gelişmekte olan ülkelerden portföy çıkışlarının hisse senedi piyasaları 

kaynaklı olduğu, borçlanma senedi piyasalarına ise sınırlı girişler gözlendiği 

vurgulandı. 

 Brüt rezervlerde düşüş…Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre 13 

Ağustos haftasında brüt döviz rezervlerinde 379 milyon dolar, altın 

rezervlerinde ise 1,5 milyar dolar olmak üzere toplam 1,9 milyar dolarlık düşüş 

yaşandı. Yılbaşından bu yana toplam rezervlerde 13,9 milyar dolar artış 

görülürken 52 haftalık değişim 18,9 milyar dolar olarak kaydedildi. 

 Parite etkisinden arındırılmış döviz mevduatlarında artış…TCMB verilerine 

göre yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatları 13 Ağustos haftasında 12 milyon 

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

döviz mevduatları 182,1 milyon dolar azalırken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 

194,1 milyon dolar arttı. Parite etkisinden arındırılmış döviz mevduatlarına 

bakıldığında ise haftalık bazda 861 milyon dolarlık yükseliş görülürken, bu 

yükselişin 580 milyon dolarını gerçek kişilerin, 281 milyon dolarını tüzel kişilerin 

döviz mevduatlarındaki artışlar oluşturdu. 

 Portföy girişi zayıf seyretmeye devam ediyor…Yabancı yatırımcıların hisse 

senedi pozisyonları 13 Ağustos haftasında 78 milyon dolar artış gösterirken 

tahvil piyasasından 5 milyon dolarlık çıkış yaşandı. Böylece yılbaşından bu yana 

hisse senedi piyasasından 1.65 milyar dolar çıkış, tahvil piyasasına ise 1.9 mi-

lyar dolarlık giriş yaşanmış oldu. Önümüzdeki dönemde yurtiçinde enflasyon 

yurtdışında Fed riski faizlerin yukarı seyredebileceği beklentisiyle değerlemeleri 

negative etkiliyor. Ayrıca BDDK swap limitlerinin devam ediyor olması da yine 

yabancı pozisyonlanmasının önündeki en önemli engellerden bir tanesi. 

 Resmi Gazete'de yayımlanan genelge ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Banka-

sı'nca alım satım konusu yapılan dövizler arasına Güney Kore wonu eklendi.  

Hatırlanacağı gibi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Güney Kore ile swap 

anlaşmasına imza atmıştı.  

 

Yurt İçi Piyasalar Özeti 

19.08.2021 Kapanış 
Günlük Değişim 

(%) 
YBB Değişim (%) 

BIST 100 1 439,86 -0,67 -2,50 

BIST 50  1 272,61 -0,74 -4,19 

BIST 30 1 551,12 -0,73 -5,19 

BİST SINAİ 2 544,43 -0,93 8,73 

BİST MALİ  1 392,25 -0,89 -11,05 

BİST BANKA 1 294,02 -1,30 -16,93 

BİST TEKNOLOJİ 1 902,71 0,94 -2,60 

VIOP 30 Yakın Vade  1 554,75 -1,10 -5,34 

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

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100  Hisseleri 

19.08.2021 
Son  

Kapanış 

Günlük  

Değişim (%) 

Hacim  

000’TRY 

Hisse  

Kodu 

YÜKSELENLER     

KOZA ALTIN 14,70 4,03 282 213,5 KOZAA 

ODAŞ ELEKTRİK 1,43 2,88 219 371,5 ODAS 

İPEK ENERJİ 12,07 2,72 100 363,2 IPEKE 

TORUNLAR GYO 3,83 2,68 151 782,9 TRGYO 

BİM MAĞAZALARI 71,10 2,01 254 934,8 BIMAS 

DÜŞENLER     

ALKİM ALKIM 15,49 -8,13 126 937,9 

BORUSAN YATIRIM BRYAT 381,20 -6,80 126 937,9 

ALARKO  9,37 -4,39 71 125,3 ALARK 

KARDEMİR D KRDMD 7,68 -3,52 804 805,7 

KOÇ HOLDİNG 22,78 -3,47 298 042,0 KCHOL 

19.08.2021 
Hisse  

Kodu 

Son  

Kapanış 

Günlük  

Değişim 
(%) 

Hacim  

000’TRY 

GARANTİ BANKASI GARAN 9,29 -1,38 1 124 982,3 

KARDEMİR D KRDMD 7,68 -3,52 804 805,7 

TÜRK HAVAYOLLARI THYAO 12,19 -0,08 621 903,5 

ŞİŞE CAM SISE 8,69 0,23 616 210,0 

EREĞLİ DEMİR ÇELİK EREGL 18,55 -2,47 613 980,8 

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler 
KAP ve Şirket Haberleri 

 Aselsan, Twitter’dan hesabından yaptığı açıklamada, BİTES ve Altosec ile Yapay 

Zeka Destekli Ağ Uygulama Güvenlik Duvarı Geliştirme Projesi'ni imzaladıklarını 

duyurdu.  

 Aselsan'ın yeni geliştirdiği 2G-3G-4.5G baz istasyonu anteni, Türk Telekom ile 

birlikte aktif bir sahada denenmeye başladı. 

 Aselsan ile Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş. (ASFAT) arasında, Açık 

Deniz Karakol Gemisi (Savaş Sistemleri) ile ilgili olarak 19.08.2021 tarihinde, 

toplam bedeli 40.300.000 euro tutarında bir sözleşme imzaladığını ve bu 

sözleşme kapsamında Seyir Sistemleri, Muhabere Sistemleri, Radar Sistemleri 

ve Silah Sistemlerinin tedariki ve entegrasyonundan sorumlu olduğunu belirtti. 

Teslimatların ise 2023-2024 yıllarında gerçekleştirileceğini bildirdi. 

 Vestel, tüm dünyada kullanımı artan elektrikli araç şarj cihazları (EVC) için yeni 

iş birliğine imza attığını açıkladı. Şirket,,Almanya'nın önde gelen enerji şirketi 

E.ON için EVC üretecek. Vestel'de üretilecek çözümler Almanya'da evlerde ve 

yol üzerinde bulunan şarj noktalarında kullanılacağını bildirdi. 

 Denge Yatırım Holding, 19.08.2021 tarihli toplantısında Vepa Fırça Sanayi'nin 

%25 payının satın alınmasına ve diğer ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak 

yapılacak sermaye artırımına katılacağını ve  ortaklık payının %50 ye çıkartıl-

masına karar verildiğini duyurdu. Satın alma işlemlerinin ise başlandığını bildirdi. 

 

 

https://www.bloomberght.com/ekonomik-veriler-ve-gundem/merkez-bankasi-verileri
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KAP ve Şirket Haberleri 

 Denge Yatırım Holding, 2.500.000,000 TL nominal tutarlı işlem 

görmeyen statüde bulunan pay senetlerinin borsada satışa konu 

edilebilmesi amacıyla MKK’ya başvurdu. 

 Sasa Polyester, 16.024.000 TL nominal tutarlı işlem görmeyen sta-

tüde bulunan pay senetlerinin borsada satışa konu edilebilmesi 

amacıyla MKK’ya başvurdu. 

 Bera Holding, 4.222.224,000 TL  nominal tutarlı işlem görmeyen 

statüde bulunan pay senetlerinin borsada satışa konu edilebilmesi 

amacıyla MKK’ya başvurdu. 

 Bera Holding'in, 2021 yılı 6 aylık konsolide net karı 137,2 milyon TL 

olarak açıklandı. Şirket’in geçen seneki söz konusu net karı ise 120,2 

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

konusu net karlılığını %14 artırdı. 

 Ülker Bisküvi, geçtiğimiz yıl 7 uluslararası bankanın ve Avrupa İmar 

ve Kalkınma Bankası'nın katılımıyla 455 milyon dolarlık kredi an-

laşmasına imza atan ve 2021 Türkiye Bonds&Loans Ödülleri'nde iki 

kategoride ödül olan tek şirket oldu. 

 Nuh Çimento'nun, 2021 yılı 6 aylık konsolide net karı 218,9 milyon 

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

331,3 milyon TL olarak kaydedilmişti. 

 Çemaş Döküm'ün, 2021 yılı 6 aylık konsolide net karı 99,5 milyon TL 

olarak açıklandı. Şirket’in geçen seneki söz konusu net karı ise 54,5 

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

konusu net karlılığını %82 artırdı. 

 Odaş Elektrik'in, 2021 yılı 6 aylık konsolide net zararı 171,4 milyon 

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

212,2 milyon TL olarak kaydedilmişti. 

 Çan2 Termik'in, 2021 yılı 6 aylık konsolide net zararı 177,0 milyon 

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

159,0 milyon TL olarak kaydedilmişti. 

 Tureks Turizm'in, 2021 yılı 6 aylık konsolide net karı 27,3 milyon TL 

olarak açıklandı. Şirket’in geçen seneki söz konusu net karı ise 17,9 

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

konusu net karlılığını %52 artırdı. 

 Doğuş Otomotiv'in, 2021 yılı 6 aylık konsolide net karı 885,9 milyon 

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

229,4 milyon TL olarak kaydedilmişti. Buna göre Şirket, geçen seneye 

göre konusu net karlılığını %286 artırdı. 

 Taç Tarım Ürünleri'nin, 2021 yılı 6 aylık konsolide net zararı 230 bin 

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

1,2 milyon TL olarak kaydedilmişti. 

 Ayen Enerji'nin, 2021 yılı 6 aylık konsolide net karı 37,4 milyon TL 

olarak açıklandı. Şirket’in geçen seneki söz konusu net zararı ise 45,1 

milyon TL olarak kaydedilmişti. 

 RTA Laboratuvarları'nın, 2021 yılı 6 aylık konsolide net karı 61,2 

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

ise 35,4 milyon TL olarak kaydedilmişti. Buna göre Şirket, geçen sen-

eye göre konusu net karlılığını %72 artırdı. 

 Kervan Gıda'nın, 2021 yılı 6 aylık konsolide net karı 108,4 milyon TL 

olarak açıklandı. Şirket’in geçen seneki söz konusu net karı ise 49,5 

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

konusu net karlılığını %118 artırdı. 

 Güler Yatırım Holding'in, 2021 yılı 6 aylık konsolide net karı 42,6 

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

ise 35,9 milyon TL olarak kaydedilmişti. Buna göre Şirket, geçen sen-

eye göre konusu net karlılığını %18 artırdı. 

 Gübre Fabrikaları'nın, 2021 yılı 6 aylık konsolide net karı 257,8 mi-

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

ise 123,4 milyon TL olarak kaydedilmişti. Buna göre Şirket, geçen 

seneye göre konusu net karlılığını %108 artırdı. 

 Türk Tuborg'un, 2021 yılı 6 aylık konsolide net karı 292,9 milyon TL 

olarak açıklandı. Şirket’in geçen seneki söz konusu net karı ise 126,0 

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

konusu net karlılığını %132 artırdı. 

 İhlas Gayrimenkul'un, 2021 yılı 6 aylık konsolide net karı 26,1 milyon 

TL olarak açıklandı. Şirket’in geçen seneki söz konusu net karı ise 5,1 

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

konusu net karlılığını %411 artırdı. 

 Albaraka Türk'ün, 2021 yılı 6 aylık konsolide net karı 44,4 milyon TL 

olarak açıklandı. Şirket’in geçen seneki söz konusu net karı ise 71,1 

milyon TL olarak kaydedilmişti. 

 Birleşim Mühendislik, 20.08.2021 tarihinden itibaren Yıldız Pazar ’da 

işlem görmeye başlayacak ve paylarının sayısı 102.000.000, fiili 

dolaşımdaki pay oranı ise %38 olarak dikkate alınacağını açıkladı. 

 E-Data Teknoloji, 30.06.2015 tarihinden bu yana ürünlerinin dis-

tribütörlüğünü yapmakta olduğu Ivanti Inc ile olan distribütörlük 

sözleşmesini 01.07.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 

09.08.2021 tarihinde yenilendiğini açıkladı. 

 Matriks, Binance Kripto Para Borsasının API Broker programına 

dahil olduğunu açıkladı. 

 SPK yayımladığı bültende Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret 

A.Ş.’nin 5 TL'den, YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş.'nin 20 TL'den 

ve Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin de 9,90 TL'den halka 

arzını onayladığını duyurdu. 

 Gen İlaç'ın, 2021 yılı 6 aylık konsolide net karı 134,1 milyon TL 

olarak açıklandı. Şirket’in geçen seneki söz konusu net karı ise 68,0 

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

konusu net karlılığını %97 artırdı. 
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SABAH BÜLTENİ  

20 Ağustos 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. 

Araştırma  


