
Günün Özeti - 30 Nisan Cuma     

SABAH BÜLTENİ 

Uluslararası Piyasalar 

 New York Borsası,  Perşembe günündeki işlemlerinde, iyi gelen ekonomik ver-

ilerin ardından günü yükselişle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi 200 

puanın üzerinde değer kazandı ve %0,71 artarak 34.060,36 puana çıktı. S&P 500 

endeksi %0,68 artışla 4.211,69 puanlık rekor seviyeye yükselirken, Nasdaq en-

deksi %0,22 kazançla 14.082,55 puana tırmandı. 

 ABD Ticaret Bakanlığı, Ocak-Mart dönemine ait öncü Gayri Safi Yurtiçi Hasıla 

(GSYH) verilerini açıkladı. Buna göre, ABD'de GSYH, yılın ilk çeyreğinde yıllık-

landırılmış olarak %6,4 arttı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 

geçen yıl kaydettiği küçülmenin ardından bu yılın ilk çeyreğinde beklentilerin 

üzerinde büyüme gösteren ABD ekonomisinin bu dönemde %6,1 büyümesi ön-

görülüyordu. 

 National Association of Realtors (NAR), mart ayına ilişkin bekleyen konut 

satışları endeksini açıkladı.Buna göre, ABD'de bekleyen konut satışları endeksi, 

martta aylık yüzde 1,9 artarak 111,3 değerine yükseldi. Söz konusu veriye ilişkin 

piyasa beklentisi, martta yüzde 5 artması yönündeydi. Son 2 aydır düşüş 

gösteren bekleyen konut satışları, şubatta da aylık yüzde 11,5 azalmıştı. Söz 

konusu satışlar, martta yıllık bazda ise yüzde 23,3'lük artış gösterdi. Bekleyen 

konut satışları Şubat’ta yıllık bazda %0,5 azalmıştı. 

 

Devamı... 

Forex - Emtia Piyasası  

USDTRY paritesi, 8,2726 destek seviyesi üzerinde işlem görmeye devam ediyor. 

Bu seviyenin üzerinde 4 saatlik bar kapanışına devam etmesi durumunda yükseliş 

yönlü fiyatlamalar ivme kazanabilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 8,4963 olacak-

tır. Aksi halde, 8,2726 seviyesini kırması durumunda ise 8,0206 desteğini takip 

ediyor olacağız.  

 

EURUSD, 1,2093 direnç seviyesinin üzerinde fiyatlanmaya devam ediyor. Bu sevi-

yenin altında 4 saatlik bar kapanışına devam etmesi durumunda pozitif algı ivme 

kazanabilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1,2169 olacaktır. Aksi halde, 1,2093 

seviyesini kırması durumunda ise 1,2064 direnç seviyesini takip ediyor olacağız. 

 

 

Yurt İçi Piyasalar  

 BIST100 endeksi, haftanın dördüncü işlem gününde 15,60 puan ve %1,13 

yükselişle günü 1.401,52 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi %1,01 ve 

holding endeksi %1,59 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla ka-

zandıran %5,66 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren ise %0,52 ile 

turizm oldu. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 75'i prim yaptı, 22'si geriledi. 

Garanti Bankası, Ereğli Demir Çelik, Petkim, Kardemir (D) ve SASA Polyester en 

çok işlem gören hisse senetleri oldu. 

 BIST100 endeksinde Perşembe günü yapılan işlemlerde, 1.408 direnç seviyesin-

in altında kapanış gerçekleştirdi.  Bu seviye altında günlük bazda kapanışlarına 

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

seviyemiz 1.371 olacaktır. Aksi durumda, 1.408 seviyesinin üzerinde kalıcılık 

sağlaması halinde ise 1.444 direnç seviyesini takip ediyor olacağız. 

       Destek: 1.371 – 1.326 — 1.245 

       Direnç: 1.408 – 1.444 — 1.464 

 VİOP BİST30 yakın vade kontratı, 1449,25 puandan başladığı günü 14,25 puan 

ve %1,04 değer kazanarak 1461,00 puandan kapattı. 

 

Devamı... 

Destek Ve Dirençler 

 3. Destek 2. Destek 1. Destek Son Fiyat 1. Direnç 2. Direnç 3. Direnç 
EUR/USD 1,1994 1,2046 1,2093 1,2119 1,2169 1,2214 1,2269 

USD/TRY 7,7503 7,7873 8,0206 8,2245 8,2726 8,4963  

EUR/TRY 9,5672 9,7441 9,9167 9,9655 10,0467 10,1637  

Altın / Ons 1736 1745 1763 1768 1785 1805 1829 

BRENT  64,73 65,95 67,29 67,67 68,90 70,22 71,23 

Forex—Emtia Piyasaları Özeti  

29.04.2021 Son Fiyat Günlük Değişim (%) YBB Değişim (%) 

EUR/USD 1,2119 -0,02 -0,80 

USD/TRY 8,2245 0,08 10,61 

EUR/TRY 9,9655 0,09 9,51 

Altın / Ons 1768 -0,23 -6,99 

BRENT Petrol  67,67 -0,24 31,24 

    

Yurt içi Piyasalar Özeti 

29.04.2021 Kapanış 
Günlük Değişim 

(%) 
YBB Değişim (%) 

BIST 30 1 465,63 1,10 -10,41 

BIST 100 1 401,52 1,13 -5,09 

VIOP  30 Yakın Vade 1 461,00 1,04 -11,05 

Gösterge Tahvil 18,08 -0,71 20,86 

Piyasada Bugün Beklenti Önceki 

10:00 TRY Ticaret Açığı(Mart)  -3,30B 

     

     

     

     

Piyasada Bugün Beklenti Önceki 

12:00 EUR Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık)  %1,6 %1,3 

15:30 CAD 
Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) (Aylık) 

(Şubat) 
%0,5 %0,7 

     

     

Piyasada Bugün Beklenti Önceki 

     

     

     

 Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti 

29.04.2021 Kapanış 
Günlük 

Değişim (%) 

YBB  

Değişim (%) 

Dow Jones Industrial 34 060,36 0,71 11,28 

S&P 500  4 211,47 0,68 12,12 

Nasdaq 14 082,55 0,22 9,27 

NIKKEI 225 29 053,97 0,21 5,87 

DAX 15 154,2 -0,90 10,46 

MSCI EM 1 364,54 -0,03 5,67 

VIX 17,61 1,91 -22,59 

ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri 1,58 1,08 72,74 
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SABAH BÜLTENİ  

30 Nisan 2021 

Uluslararası Piyasalar 

 ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri 

açıkladı. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 

24 Nisan ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 13 bin kişi azalarak 553 bin 

oldu. Piyasa beklentilerinden az düşüş gösteren verinin, 549 bin seviyesinde 

gerçekleşmesi öngörülüyordu. 

 ABD 10 yıllık tahvil faizleri %1,677 ile 13 Nisan’dan beri en yüksek seviyeyi 

gördü. 

 Avrupa borsalarında Perşembe günündeki işlemlerinde, ABD Merkez Bankasının 

FED'in dün nisan ayı toplantısında, beklentiler dahilinde politika faizini 

değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakmasının ardından gün içeris-

inde şirketlerin ilk çeyrek kar açıklamalarına odaklanmasıyla düşüşle kapattı. 

İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,03 azalarak 6.961,48 puana, Almanya'da DAX 

30 endeksi %0,90 düşerek 15.154,20 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi %0,07 

değer kaybıyla 6.302,57 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %0,74 ger-

ileyerek 24.278,20 puana indi. 

 Almanya Federal İş Ajansı (BA), işsizlik rakamlarına ilişkin Nisan ayı verilerini 

açıkladı. Buna göre, ülkede mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı, Nisan’da 

geçen aya kıyasla 9 bin artarak 2 milyon 760 bine yükseldi. Piyasalarda işsiz 

sayısına ilişkin beklenti nisanda 10 bin artması yönündeydi.  

 Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ülkedeki fiyat artışlarına ilişkin nisan 

ayı öncü verilerini açıkladı. Buna göre, Mart’ta %1,7 olan yıllık enflasyon, nisanda 

%2'ye çıkarak son 24 ayın en yüksek seviyesi olarak kaydedildi. Piyasalarda 

nisan ayına ilişkin beklenti, enflasyonun %1,9'a yükselmesi yönündeydi. Ülkede 

enflasyon, aylık bazda ise %0,7 artış kaydetti. Gıda fiyatları yıllık bazda %1,9 

artarken, petrol fiyatındaki yükseliş ve ülkede ocak ayında uygulanmasına 

başlanan iklim vergisinin etkisiyle enerji fiyatlarının yıllık bazda %7,9 artması 

dikkati çekti. Almanya'da AB uyumlu öncü TÜFE ise nisanda aylık bazda %0,5 ve 

yıllık bazda %2,1 yükseldi. 

 Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksleri haftanın dördüncü günündeki işlemlerinde, 

negatif bir seyirde tamamladı. Japonya’nın Nikkei endeksi %0,21 değer ka-

zancıyla, Güney Kore’nin Kospi endeksi %0,23 değer kaybıyla, Hong Kong’un 

Hang Seng endeksi, %0,45 yükselişle günü tamamladı. 

 Çin tarafında Nisan ayına ilişkin imalat satın alma müdürleri endeksi (PMI) 51,7 

ekonomist beklentisinin altında kalarak 51,1 olarak açıklandı. Çin beklentilerin 

altında kalsada büyümeye devam etti. 

 Amazon'un satışları ilk çeyrekte yüzde 44 arttı. Şirketin geliri bu yılın ilk 

çeyreğinde 108,5 milyar dolara yükselirken, net karı 8,1 milyar dolar oldu. 

Uluslararası Endeksler  

29.04.2021 Kapanış 
Günlük Değişim 

(%) 
YBB Değişim (%) 

Dow Jones Industrial 34 060,36 0,71 11,28 

S&P 500  4 211,47 0,68 12,12 

Nasdaq 14 082,55 0,22 9,27 

NIKKEI 225 29 053,97 0,21 5,87 

DAX 15 154,2 -0,90 10,46 

MSCI EM 1 364,54 -0,03 5,67 

VIX 17,61 1,91 -22,59 

ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri 1,58 1,08 72,74 

FTSE 100 6 961,48 -0,03 7,75 

CAC 40 Index 6 302,57 -0,07 13,53 

Hang Seng (Hong Kong) 29 071,34 0,45 6,76 

Kospi (Güney Kore) 3 174,07 -0,23 10,46 

Forex—Emtia Piyasaları  

29.04.2021 Kapanış Günlük Değişim (%) YBB Değişim (%) 

USD/TRY 8,2245 0,08 10,61 

EUR/TRY 9,9655 0,09 9,51 

EUR/USD 1,2119 -0,02 -0,80 

GBP/USD 1,3952 0,08 2,02 

USD / JPY 108,80 -0,11 5,36 

USD/CAD 1,2271 -0,08 -3,55 

Altın  / Gram 467,49 -0,15 2,92 

Altın / Ons 1768 -0,23 -6,99 

Gümüş 25,94 -0,63 -1,81 

BRENT Petrol  67,67 -0,24 31,24 

 

 

Ons Altın, 1785 direnç seviyesi altında işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin 

altında 4 saatlik bazda bar kapanışına devam etmesi durumunda satış baskısı artabi-

lir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 1763 olacaktır. Aksi halde, 1785 seviyesinin üze-

rinde kalıcılık sağlaması durumunda ise 1805 direnç seviyesini izliyor olacağız.  

 

Destek: 1763 — 1745— 1736 

Direnç: 1785 — 1805 — 1829 

 

Gram Altın, 474,69 direnç seviyesinin altında fiyatlanmaya başladı. Bu seviyenin 
altında 4 saatlik bar  kapanışına devam etmesi halinde satış baskısı artabilir. Bu du-
rumda ilk destek seviyemiz 461,08 olacaktır. Aksi halde, 474,69 seviyesini aşması 
durumunda ise 485,51 direncini takip ediyor olacağız. 

 

Destek: 461,08 — 450,19 — 440,33 

Direnç: 474,69 — 485,51 — 509,60 

 

 

 

Forex - Emtia Piyasası 

 Twitter'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin bu yılın ilk 

çeyreğindeki geliri geçen yılın aynı dönemine kıyasla %28 

artarak 1,04 milyar dolara yükseldi. Şirket, geçen yılın aynı 

döneminde 807,6 milyon dolar gelir sağlamıştı. 

 General Motors Co, 2023'te Coahuila sınır eyaletinde elekt-

rikli araçlar üretmeye hazırlanırken Meksika'daki bir üretim 

kompleksine 1 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı.  

GM, şu anda Chevrolet Equinox ve Blazer modelleri dahil 

geleneksel içten yanmalı araçların montajını yapan Ramos 

Arizpe tesisinde Haziran ayından itibaren faaliyete başla-

yacak motorlar ve şanzımanlar ile birlikte yeni bir yüksek 

teknolojili boyahane inşa ettiğini bildirdi.  
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Yurt İçi Piyasalar 

 TCMB yılsonu beklentisini yukarı revize etti…TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu 

yılın ikinci Enflasyon Raporu toplantısında 2021 ve 2022 yıl sonu enflasyon 

beklentisini yukarı yönlü revize ettiklerini açıkladı. Buna göre önceki raporda %

9,4 olan 2021 yıl sonu enflasyon tahmini %12,2 seviyesine yükseltildi; 2022 yıl 

sonu beklentisi ise yarım puanlık artışla %7,5 seviyesine çekildi.  

 Merkez Bankası bünyesinde takip edilen çıktı açığı göstergelerinin yılın ilk 

çeyreği itibariyle talep yönlü enflasyonist etkilerinin sürdüğü aktarılırken 

bankanın baz senaryosuna göre enflasyon Nisan ayında zirve yaptıktan sonra 

düşüşe geçecek. Raporda mevcut enflasyon görünümü nedeniyle sıkı para 

politikası duruşunun sürdürülmesi gerektiği belirtilirken enflasyonun üzerinde 

politika faizi mesajlarını yeniden vurgulandı. Ayrıca Nisan ayı Para Politikası 

Kurulu karar metninden 'gerekirse ilave parasal sıkılaştırmaya gidileceği' yönün-

deki ifadenin çıkarılmasına yönelik bir soru üzerine sıkı para politikası duruşu-

muzda herhangi bir değişiklik yok mesajı verildi.  

 Başkan Kavcıoğlu döviz kurunun enflasyon geçişkenliği üzerine gelen bir soru 

üzerine ise döviz kurunda fiyatlara geçiş etkisinin %20'nin bir miktar üzerinde 

olduğunu belirtti. Ayrıca mevcut yurt içi makroekonomik gelişmelere de değinen 

başkan Kavcıoğlu, iktisadi faaliyetin mevcut öngörülerle büyük ölçüde uyumlu 

olarak güçlü seyrini koruduğunu ancak önümüzdeki dönemde salgının 

gidişatına bağlı olarak bir takım riskler barındırdığını ifade ederken yılın ikinci 

yarısından itibaren bu riskler nedeniyle iktisadi faaliyette yavaşlama görüle-

bileceğini aktardı. Toplantı sonrası piyasaların ilk tepkisi olumlu olurken toplantı 

öncesi 8,20 seviyesinde olan USDTRY, başkan Kavcıoğlunun sıkı para politikası 

söylemleri sonrası 8,13 seviyelerine kadar geri çekildi. 

 Toplantıda yer alan açıklamalara bakıldığında TCMB’nin enflasyon görünümü 

ile ilgili iyimser beklentilere sahip olduğunu görüyoruz. Yılın ikinci yarısında 

talep ve arz koşullarındaki yukarı risklere değinilmesine rağmen pandemi 

koşullarının gevşemesi, ihracat ve turizm koşullarının iyileşmesi, sıkı para politi-

kasının devamıyla enflasyonun düşüş trendine gireceği varsayılıyor. Bizim 

beklentimiz ise turizm ve ihracat gelirlerindeki artışın çok kademeli olacağı ve 

hem açılma ile hizmet sektöründe canlanma görülmesi, hem birikmiş mali-

yetlerin nihai fiyatlara yansıtılması nedeniyle enflasyon beklentilerindeki bo-

zulmanın önüne geçilemeyebileceği şeklinde. Bu yüzden de yılsonu enflasyon 

beklentimizi TCMB’nin açıkladığı %12.2’nin üzerinde, %15.5 seviyesinde tutma-

ya devam ediyoruz.  

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İş sözleşmelerini fesih yasağı 30 Haziran'a kadar 

uzatılmıştır. Kısa çalışma ödeneğinin Haziran sonuna kadar uzatıldığını zaten 

açıklamıştık. KOSGEB vasıtasıyla yeni destek programını başlatıyoruz. Gelir 

kaybına uğramış, nakit akışı bozulmuş istihdamını koruyan mikro ve küçük 

ölçekli işletmelere yöneliktir. Mikro işletmeler 30 bin liraya kadar, küçük işlet-

meler 75 bin liraya kadar olmak üzere 3 yıl geri ödemesiz ve faizsiz şekilde bu 

destekten faydalanacaklardır" dedi. Erdoğan, "İhtiyaç sahibi ailelere hane başı 

verilen 1000 Tl'lik nakdi yardımı 1100 liraya çıkararak yeniden başlatıyoruz. 

Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına da ihtiyaç sahibi ailelere destek 

olmak için 183 milyon lira ilave kaynak gönderdik. Memurlarımıza ve 

esnaflarımıza vereceğimiz müjdeler var. Emeklilerimize 2018 yılında 

başlattığımız bayram ikramiyesi ödemesinin tutarını 1000 TL'den 1100 TL'ye 

yükseltme kararı almıştık. Memur maaşlarını 10 Mayıs itibariyle hesaplara 

yatırıyoruz. Salgının faaliyetlerini olumsuz etkilediği esnaflarımıza yaptığımız 

aylık 1000 TL gelir desteği 750 ve 500 lira arasındaki kira desteğini uzatıyoruz" 

dedi. 

 Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edilen Vergi Usul 

Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de 

yayımlandı. Düzenlemeye göre, ibraz süresinin son günü 30 Nisan ile 31 Mayıs 

arasına, bu tarihler dahil olmak üzere isabet eden çekler ibraz edilemeyecek, 1 

Haziran'dan sonra kalan ibraz süresi içinde ibraz edilebilecek. Cumhurbaşkanı 

Recep Tayyip Erdoğan'ın 1.100 lira olarak açıkladığı emeklilere dini bayramlarda 

verilen ikramiyesi yine torba yasaya yapılan eklemeyle yasalaştı. 

 Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de 

yayımlanan kararla, 4857 sayılı İş Kanunu'nun, işçilerin iş akitlerinin 

feshedilmesinin önüne geçilmesine yönelik düzenlemeyi içeren geçici 10'uncu 

maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin, 17 Mayıs 2021'den 

itibaren 30 Haziran 2021'e kadar uzatılması düzenlendi. 

Yurt İçi Piyasalar Özeti 

29.04.2021 Kapanış 
Günlük Değişim 

(%) 
YBB Değişim (%) 

BIST 100 1 401,52 1,13 -5,09 

BIST 50  1 212,45 1,05 -8,72 

BIST 30 1 465,63 1,10 -10,41 

BİST SINAİ 2 610,49 1,35 11,55 

BİST MALİ  1 307,42 1,35 -16,47 

BİST BANKA 1 101,42 1,01 -29,30 

BİST TEKNOLOJİ 1 872,96 1,13 -4,12 

VIOP 30 (Nisan)  1 461,00 1,04 -11,05 

Gösterge Tahvil Faizi  18,08 -0,71 20,86 

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100  Hisseleri 

29.04.2021 
Son  

Kapanış 

Günlük  

Değişim (%) 

Hacim  

000’TRY 

Hisse  

Kodu 

YÜKSELENLER     

KONYA ÇİMENTO 943,00 8,50 47 056,7 KONYA 

JANTSA 774,90 7,98 35 578,1 JANTS 

İŞ FİNANSAL       
KİRALAMA 

3,22 7,69 182 862,1 ISFIN 

HEKTAŞ 29,96 6,47 197 890,1 HEKTS 

TSKB 1,28 5,79 131 546,4 TSKB 

DÜŞENLER     

EGE GÜBRE EGGUB 223,50 -4,57 108 809,5 

FENERBAHÇE FENER 28,78 -4,13 42 210,3 

NET HOLDİNG 5,71 -3,22 94 435,0 NTHOL 

OTOKAR OTKAR 331,10 -2,27 125 753,3 

TÜRK TRAKTÖR 208,60 -1,65 64 944,4 TTRAK 

29.04.2021 
Hisse  

Kodu 

Son  

Kapanış 

Günlük  

Değişim 
(%) 

Hacim  

000’TRY 

GARANTİ BANKASI GARAN 7,23 1,54 1 044 416,7 

EREĞLİ DEMİR ÇELİK EREGL 19,26 1,69 750 300,6 

PETKİM PETKM 6,70 2,76 741 179,2 

KARDEMİR D KRDMD 7,12 1,42 457 854,6 

SASA POLYESTER SASA 36,44 0,11 457 547,7 

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler 
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KAP ve Şirket Haberleri 

 Arzum, 31.03.2021 tarihli Yönetim Kurulu ve 09.04.2021 tarihli Genel 

Kurul kararı ile toplamda 10 milyon TL nakit temettü dağıtacak. Buna 

göre Şirket, hisse başına net 0,3105 TL kar payı ödeyecek. Kar payı hak 

kullanım tarihi 08.06.2021 olurken ödeme tarihi ise 10.06.2021 olarak 

belirlendi. 

 Ege Gübre, 18.03.2021 tarihli Yönetim Kurulu ve 29.04.2021 tarihli 

Genel Kurul kararı ile toplamda 21,2 milyon TL kar payı dağıtacak. Buna 

göre Şirket, hisse başına net 2,1250 TL temettü ödeyecek. Kar payı hak 

kullanım tarihi 24.05.2021 olurken ödeme tarihi ise 26.05.2021 olarak 

belirlendi. 

 Coca-Cola İçecek, 24.02.2021 tarihli Genel Kurul kararı ile toplamda 

464,6 milyon TL nakit temettü dağıtacak. Buna göre Şirket, A grubu hisse 

senedi sahiplerine pay başına net 1,9700 TL, B ve C grubu hisse senedi 

sahiplerine hisse başına net 1,6745 TL kar payı ödeyecek. Kar payı hak 

kullanım tarihi 27.05.2021 olurken ödeme tarihi ise 31.05.2021 olarak 

belirlendi. 

 Yıldız Holding iştiraklerinden Gözde Girişim çatısı altında faaliyet 

gösteren Propak Ambalaj'ın dünyanın en büyük 3'üncü esnek ambalaj 

şirketi Constantia Flexibles'a satışı için anlaşma imzalandı. Yıldız Hold-

ing'den yapılan açıklamaya göre, Propak Ambalaj'ın toplam sermayesinin 

yüzde 100'ünü temsil eden paylarının satışı için, Constantia Flexibles ile 

120 milyon Euro işletme değeri üzerinden satış anlaşması imzalandı. 

 Eczacıbaşı Holding'in Kartal'daki arsasına ilişkin MNT ile yapılan 

sözleşme feshedildi. 

 Almatı Havalimanı'nın mülkiyeti TAV Havalimanları'nın %85 pay sahibi 

olduğu konsorsiyuma geçti. 

 VakıfBank, 237.5 milyon dolar ve 691.3 milyon eurodan oluşan toplam 

1.1 milyar dolar karşılığı sendikasyon kredisi sağladığını açıkladı. 

 Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş.'nin Günlük Alım Emri Taahhüdü 

çerçevesinde Halka Arz Eden Ortaklar (Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. ve 

Maven Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.) tarafından 

29/04/2021 tarihinde 18,00 TL birim pay fiyatından 1.875.000 adet BIO-

EN pay alış emri açılış seansında gönderilmiş, eşleşme 17,55 TL fiyattan 

gerçekleşmiştir. Bu kapsamda Halka Arz Eden Ortaklar (Doğanlar Yatırım 

Holding A.Ş. ve Maven Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret 

A.Ş.)  tarafından 29/04/2021 tarihinde 17,55 TL birim pay fiyatından 

1.875.000 adet BIOEN pay alımı yapılmıştır. 

 Aksen, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı-Enerji İşleri Genel 

Müdürlüğü tarafından 03.07.2020 tarihli, 31174 sayılı Resmi Gazete'de 

yayımlanan, güneş enerjisine dayalı yenilenebilir enerji kaynak alanları ve 

bağlantı kapasitelerinin tahsisine ilişkin YEKA GES-3 ihalesinde, Şirket-

imiz Bingöl - 1 (10 MW) ihalesi için 21,7 Kuruş/kW saat bedel ile en iyi 

teklifi vererek yarışmayı kazandı. 

 Zorlu Enerji, 27.04.2021 tarihli Yönetim Kurulu, rüçhan hakkı 

kullandırarak %25 bedelli sermaye artırımı kararı aldı. Buna göre Şirket, 2 

milyar TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak sure-

tiyle 500 milyon TL nakit bedelli (%25 oranında) olarak artırılarak 2,5 

milyar TL’ye çıkarılmasına ve satılmayan payların Zorlu Holding A.Ş 

tarafından satın alınmasına karar verdi. 

 SPK, Kalekim ve Penta Teknoloji'nin halka arz başvurularının 

onaylandığını duyurdu. Kalekim halka arzında H. İbrahim Bodur Hold-

ing'in 15 milyon TL nominal bedelli 1,5 milyar adet B grubu hisse halka 

arz edilecek. Fazla talep gelmesi halinde 4,5 milyon TL nominal bedelli 

450 milyon adetlik A grubu hissenin de ek satışının gerçekleşebileceği 

belirtildi. Halka arzda 1 TL nominal değerli pay 13,75-14,75 TL fiyat 

aralığından satışa sunulacak. Penta Teknoloji'de ise Gözde Girişim'e ait 

5.401.901 TL, Sinan Güçlü'ye ait 245.874 TL, Mustafa Ergün'e ait 243.659 

TL, Bülent Koray Aksoy'a ait 243.659 TL ve Mürsel Özçelik'e ait 243.659 

TL nominal değerli toplam 6.378.752 adet pay halka arz edilecek. Fazla 

talep gelmesi halinde 2.756.809 adet payın ek satışı gerçekleştirile-

bilecek. 1 TL nominal değerli paylar 32 TL ve 38 TL fiyat aralığından 

satışa sunulacak. 

 Garanti BBVA, yılın ilk çeyreğinde 2,5 milyon TL net kâr elde etti. analist 

beklentilerine göre ilk çeyrek kârının 1.970 milyon TL olması bekleniyor-

du. Banka’nın 2020 yılı ilk çeyreğindeki net karı ise 1,6 milyon TL idi. Bu 

sonuçlara göre Şirket, ilk çeyreklik bazında geçen seneye göre net karını 

%51 artırmış oldu. 

 Koza Altın’ın 2021 yılı 3 aylık konsolide olmayan net karı 661,9 milyon TL 

olarak açıklandı. Şirket’in 2020 yılı için söz konusu net karı ise 393,9 mi-

lyon TL olarak kaydedilmişti. Buna göre Şirket, ilk çeyreklikler baz 

alındığında net karını %68 artırmış oldu. 

 İpek Doğal Enerji, 2021 yılı ilk çeyreklik konsolide net karı 180 milyon 

TL olarak kaydedildi. Şirket’in 2020 yılı 3 aylık konsolide net karı ise 80,4 

milyon TL olarak açıklanmıştı. Buna göre Şirket, söz konusu dönemlerde 

net karını %124 artırmış oldu. 

 İskenderun Demir Çelik, 2021 yılı ilk çeyreklik konsolide olmayan net 

karı 1 milyar TL olarak açıklandı. Şirket’in 2020 yılı için söz konusu net 

karı 210 milyon TL’ydi. Buna göre Şirket, 1. çeyreklik bazda net karını %

400 artırmış oldu. 

 Ereğli Demir Çelik, 2021 yılı 3 aylık konsolide net karı 2,6 milyar TL 

olarak açıklandı. Şirket’in 2020 yılı ilk 3 aylık net karı ise 300,4 milyon TL 

olarak açıklanmıştı. Buna göre Şirket, söz konusu dönemlerde net karını 

%771 artırmış oldu. 

 Jantsa, 2021 yılı ilk çeyrek konsolide olmayan net karı 46,6 milyon TL 

olarak açıklandı. Şirket’in 2020 yılı söz konusu dönemdeki net karı ise 

24,8 milyon TL olarak kaydedilmişti. Buna göre Jantsa, söz konusu dö-

nemler arasında net karını %88 artırmış oldu. 

 Alarko GYO’ nun 2021 yılı 3 aylık konsolide olmayan net karı 105 milyon 

TL olarak açıklandı. Şirket’in 2020 yılı 3 aylık net karı ise 66,5 milyon TL 

olarak açıklanmıştı. Buna göre Şirket, söz konusu dönemler arasında net 

karını %57 artırmış oldu. 

 Alarko Carrier’ın 2021 yılı 3 aylık konsolide olmayan net karı 22,4 milyon 

TL olarak açıklandı. Şirket’in 2020 yılı ilk çeyreklik karı ise 5 milyon TL 

olarak açıklanmıştı. Buna göre Şirket, net karını %347 artırmış oldu. 

 QNB Finansbank’ın 2021 yılı 3 aylık konsolide net karı 651 milyon TL 

olarak açıklandı. Şirket’in 2020 yılı ilk çeyreklik karı ise 748 milyon TL 

olarak açıklanmıştı. 

 Teknosa’nın 2021 yılı 3 aylık konsolide net karı 2,3 milyon TL olarak açık-

landı. Şirket’in 2020 yılı ilk çeyrekliğindeki söz konusu net zararı ise 

30,9milyon TL olarak gerçekleşmişti.  

 Doğan Holding’in doğrudan bağlı ortaklığı Galata Wind Enerji A.Ş. 

hisselerinde 29.04.2021 tarihinde, 4,76 - 4,80 TL fiyat aralığından (ağırlıklı 

ortalama fiyat 4,78 TL) 1.500.000 adet alış işlemi gerçekleştirmiştir. Bu 

işlem ile birlikte Galata Wind Enerji A.Ş. sermayesindeki payımız 

29.04.2021 tarihi itibariyle %70,69 olmuştur. 
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SABAH BÜLTENİ  

30 Nisan 2021 

 

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  


