
Günün Özeti 1 Ekim Perşembe 

SABAH BÜLTENİ 

Uluslararası Piyasalar 

 New York Borsası, Perşembe günü gerçekleştirilen işlemlerini, düşüşle 

tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, 500 puanın üzerinde değer kaybetti 

ve %1,59 azalarak 33.843,92 puana geriledi. S&P 500 endeksi %1,19 kayıpla 

4.307,54 puana ve Nasdaq endeksi % 0,44 azalışla 14.448,6 puana düştü. 

 Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, Fed'den ilk faiz artırımının 2022 yılının 

ikinci yarısında gelmesini beklemeye devam ettiğini, bununla birlikte 2023 yılın-

da 3 faiz artırımı beklediğini söyledi. Bostic yaptığı açıklamada, ABD ekonomis-

inin varlık alımlarında bir azaltıma başlamak için ortaya koyduğu hedeflere 

doğru "önemli ilerleme" eşiğini yakaladığını belirterek, varlık alımlarındaki 

azaltımın yakında başlayabileceğini de belirtti. 

 ABD Temsilciler Meclisi’de, federal borçlanma tavanının 17 Aralık 2022'ye kadar 

askıya alacak yasa tasarısı 212'ye karşı 219 oyla kabul edildi. Borçlanma ta-

vanını askıya alınması için ABD Senato'sunda da kabul edilmesi gerekli.  Burada 

Cumhuriyetçilerin engeliyle karşılaşılması bekleniyor. 

 ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvuruları 25 Eylül’de sona eren haftada 11 bin 

artışla 362 bine yükselirken, medyan beklentisi 335 bindi. Bir önceki haftada ise 

söz konusu veri, 351 bin seviyesindeydi. Böylelikle, işsizlik maaşı başvuruları, 

üçüncü haftada da yükselerek istihdam piyasasında koşulların kötüleştiğine 

işaret etti. 

 ABD'de GSYH, yılın ikinci çeyreğinde %6,7 büyüdü. Medyan beklentisinin %6,6 

olduğu enflasyon verisi, bir önceki çeyrekte de %6,6 olmuştu. Devam eden 

ekonomik toparlanma, işletmelerin yeniden açılması ve Kovid-19 salgınına karşı 

süren hükümet destekleri ikinci çeyrek GSYH artışında belirleyici oldu. 

Forex - Emtia Piyasası 
USDTRY paritesi, 8,5285 destek seviyesinin üzerinde işlem görmeye devam edi-

yor. Bu seviyenin üzerinde günlük bar kapanışına devam etmesi durumunda pozitif 

algı devam edebilir. Bu durumda rekor seviyeleri takip ediyor olacağız. Aksi halde, 

8,5285 seviyesinin altında kalıcılık sağlaması durumunda ise 8,4963 desteğini takip 

ediyor olacağız. 

 

EURUSD, 1,1589 direnç seviyesi altında fiyatlanmaya devam ediyor. Bu seviyenin 

altında günlük bar kapanışına devam etmesi durumunda satış baskısı devam edebi-

lir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 1,1507 olacaktır. Aksi halde, 1,1589 seviyesini  

aşması durumunda ise 1,1658 direnç seviyesini takip ediyor olacağız. 

Yurt İçi Piyasalar 
 BIST100 endeksi, Perşembe günü gerçekleştirilen işlemlerde 14,48 puan ve %

1,04 değer kazanarak 1.406,39 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 

1,55, holding endeksi yüzde 0,77 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en 

fazla kazandıran yüzde 1,70 ile metal eşya, makina, en çok kaybettiren ise yüzde 

0,66 ile elektrik oldu.BIST 100 endeksine dahil hisselerin 61'i prim yaptı, 31'i 

geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Şişecam, Tüpraş ve Akbank en çok 

işlem gören hisse senetleri oldu. 

 BIST100 endeksi haftanın dördüncü günü gerçekleştirilen işlemlerinde 1.408 

direnç seviyesi altında kapanış gerçekleştirmeye başladı. Bu seviye altında 4 

saatlik bazda kalıcılık sağlaması durumunda düşüş yönlü fiyatlanmalar 

oluşabilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 1.371 olacaktır. Aksi durumda, 

1.408 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlaması halinde ise 1.444 direnç se-

viyesini takip ediyor olacağız. 

  
        Destek: 1.371 – 1.326 — 1.245 

        Direnç: 1.408 — 1.444 – 1.464 

 

 VİOP BİST30 yakın vade kontratı, 1505,50 puandan başladığı günü önceki güne 

göre 13,00 puan ve %0,96 değer kazanarak 1518,00 puandan kapattı. 

Destek Ve Dirençler 

 3. Destek 2. Destek 1. Destek Son Fiyat 1. Direnç 2. Direnç 3. Direnç 
EUR/USD  1,1421 1.1507 1,1576 1.1589 1,1658 1,1744 

USD/TRY 8,2726 8,4963 8,5285 8,8903    

EUR/TRY 9,9167 10,0467 10,1637 10,2928    

Altın / Ons 1722 1736 1745 1751 1763 1785 1805 

BRENT PETROL  71,23 72,90 74,61 78,04 79,79 86,43  

BİST 100 1.245 1.326 1.371 1.406 1.408 1.444 1.464 

VIOP 30 Yakın Vade 1.475 1.497 1.515 1.518 1.531 1.553 1.570 

Forex—Emtia Piyasaları Özeti  

30.09.2021 Son Fiyat Günlük Değişim (%) YBB Değişim (%) 

EUR/USD 1,1576 -0,01 -5,25 

USD/TRY 8,8903 0,00 19,57 

EUR/TRY 10,2928 0,01 13,11 

Altın / Ons 1751 -0,33 -7,87 

BRENT Petrol  78,04 -0,38 51,34 

Yurt İçi Piyasalar Özeti 

30.09.2021 Kapanış 
Günlük Değişim 

(%) 
YBB Değişim (%) 

BIST 30 1 505,15 1,09 -8,00 

BIST 100 1 406,39 1,04 -4,76 

VIOP  30 Yakın Vade 1 518,00 0,96 -7,58 

Gösterge Tahvil 18,20 0,11 21,66 

Piyasada Bugün Beklenti Önceki 

10:00 TRY İmalat PMI (Eyl) - 54,10 

     

     

     

Piyasada Bugün Beklenti Önceki 

09:00 EUR Almanya Perakende Satışları (Yıllık) (Ağu) %1,5 -%0,3 

10:55 EUR 
Almanya İmalat Satın Alma Müdürleri 

Endeksi (PMI) (Eyl) 
58,5 58,5 

11:00 EUR 
İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi     

(PMI) (Eyl) 
58,7 58,7 

11:30 GBP 
İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi     

(PMI) (Eyl) 
56,3 56,3 

12:00 EUR 
Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi            

(TÜFE) (Yıllık)   
- %1,6 

12:00 EUR Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Eyl)   %3,3 %3,0 

15:30 USD 
Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri Fiyat 

Endeksi (Yıllık) (Ağu) 
%3,5 %3,6 

15:30 USD 
Kişisel Tüketim Harcamaları Fiyat Endeksi 

(Yıllık) (Ağu) 
- 4,2 

16:45 USD 
Üretim Satın Alma Müdürleri Endeksi    

(PMI) (Eyl) 
- 60,5 

17:00 USD 
ISM İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi 

(PMI) (Eyl) 
59,5 59,9 

17:00 USD Michigan 5 Yıllık Enflasyon Beklentisi (Eyl) - %2,90 

 Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti 

30.09.2021 Kapanış 
Günlük 

Değişim (%) 

YBB  

Değişim (%) 

Dow Jones Industrial 33 843,92 -1,59 10,58 

S&P 500  4 307,54 -1,19 14,68 

Nasdaq 14 448,58 -0,44 12,11 

NIKKEI 225 29 452,66 -0,31 7,32 

DAX 15 260,69 -0,68 11,24 

MSCI EM 1 253,10 0,15 -2,96 

ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri 1,48 -0,61 61,18 

https://tr.investing.com/economic-calendar/turkish-manufacturing-pmi-1305
https://tr.investing.com/economic-calendar/german-retail-sales-740
https://tr.investing.com/economic-calendar/german-manufacturing-pmi-136
https://tr.investing.com/economic-calendar/german-manufacturing-pmi-136
https://tr.investing.com/economic-calendar/manufacturing-pmi-201
https://tr.investing.com/economic-calendar/manufacturing-pmi-201
https://tr.investing.com/economic-calendar/manufacturing-pmi-204
https://tr.investing.com/economic-calendar/manufacturing-pmi-204
https://tr.investing.com/economic-calendar/core-cpi-317
https://tr.investing.com/economic-calendar/core-cpi-317
https://tr.investing.com/economic-calendar/cpi-68
https://tr.investing.com/economic-calendar/core-pce-price-index-905
https://tr.investing.com/economic-calendar/core-pce-price-index-905
https://tr.investing.com/economic-calendar/pce-price-index-906
https://tr.investing.com/economic-calendar/pce-price-index-906
https://tr.investing.com/economic-calendar/manufacturing-pmi-829
https://tr.investing.com/economic-calendar/manufacturing-pmi-829
https://tr.investing.com/economic-calendar/ism-manufacturing-pmi-173
https://tr.investing.com/economic-calendar/ism-manufacturing-pmi-173
https://tr.investing.com/economic-calendar/michigan-5-year-inflation-expectations-1568
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Uluslararası Piyasalar 

 ABD’de Chicago satın alma müdürleri endeksi Eylül ayında, 65,0 beklentisinin 

altında 64,7 olarak geçekleşti. Ağustos ayında ilgili veri, 66,8 olarak açıklanmıştı. 

 Avrupa borsaları, haftanın dördüncü günündeki işlemlerini, düşüşle tamamladı. 

İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,31 azalarak 7.086,42 puana, Almanya'da DAX 

30 endeksi %0,68 düşerek 15.260,69 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi %0,62 

değer kaybıyla 6.520,01 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %0,21 ger-

ileyerek 25.683,81 puana düştü. 

 Euro Bölgesi’nde işsizlik oranı Ağustos ayında, %7,5 seviyesine indi. Temmuz 

ayında ilgili veri %7,6 olarak açıklanmıştı. Beklenti ise %7,5 seviyesinde 

gerçekleşmesiydi. AB'de işsiz sayısı ağustosta 14 milyon 469 bin olurken, 

bunun 12 milyon 162 bini Avro Bölgesi'nde yer aldı. Ülke bazında bakıldığında en 

yüksek işsizlik %14 ile İspanya’da olurken, en düşük işsizlik %3,6 ile Almanya’da 

oldu. 

 Almanya’da enflasyon Eylül ayında yıllık %4,1 yükselişle verinin yayımlanmaya 

başlandığı 1997 yılından bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Beklentinin %4,0 

olduğu enflasyon verisi, Ağustos ayında %3,4 seviyesinde gerçekleşmişti. 

 Almanya'da yeni tip Kovid-19 kısıtlamalarının gevşetilmesiyle hızlanan 

ekonomik toparlanma, istihdamda son 18 ayın en güçlü artışına yol açtı. Ülkede 

toplam istihdam, geçen ay 277 bin artışla 44 milyon 864 bin kişiye yükseldi. 

Avrupa'nın en büyük ekonomisinde işsiz sayısı bu ay 30 bin ile 33 bin beklentis-

inden daha az düştü. İşsizlik oranı ise Eylül ayında %5,4 beklentisine karşın % 

5,5'te olarak gerçekleşti. Söz konusu veri Ağustos ayında da %5,5 seviyesinde 

gerçekleşmişti. 

 İngiltere’de ekonominin yeniden açılmasıyla beraber büyüme verisi, yılın ikinci 

çeyreğinde %5,5 büyürken, medyan beklentisi %4,8 olması yönündeydi. Önceki 

veri ise -%1,6 olmuştu. Ekonomi önceki yılın aynı dönemine kıyasla ise %23.6 

büyüdü. Önceki tahmin %22.2 idi. İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew 

Bailey gelecek seneye kadar büyümenin pandemi öncesi seviyelere ulaşama-

yacağını belirtti. Banka, yaşanan hammadde sıkıntıları ve artan vakalar nedeni-

yle geçen hafta üçüncü çeyrek büyüme tahminini %2.1’e düşürmüştü. 
 

Uluslararası Endeksler  

30.09.2021 Kapanış 
Günlük Değişim 

(%) 
YBB Değişim (%) 

Dow Jones Industrial 33 843,92 -1,59 10,58 

S&P 500  4 307,54 -1,19 14,68 

Nasdaq 14 448,58 -0,44 12,11 

NIKKEI 225 29 452,66 -0,31 7,32 

DAX 15 260,69 -0,68 11,24 

MSCI EM 1 253,10 0,15 -2,96 

ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri 1,48 -0,61 61,18 

FTSE 100 7 086,42 -0,31 9,69 

CAC 40 Index 6 520,01 -0,62 17,45 

Hang Seng (Hong Kong) 24 575,64 -0,36 -9,75 

Kospi (Güney Kore) 3 068,82 0,28 6,80 

Forex—Emtia Piyasaları  

30.09.2021 Kapanış Günlük Değişim (%) YBB Değişim (%) 

USD/TRY 8,8903 0,00 19,57 

EUR/TRY 10,2928 0,01 13,11 

EUR/USD 1,1576 -0,01 -5,25 

GBP/USD 1,3452 -0,16 -1,63 

USD / JPY 111,16 -0,10 7,66 

USD/CAD 1,2723 0,32 0,01 

Altın  / Gram 500,63 -0,32 10,24 

Altın / Ons 1751 -0,33 -7,87 

Gümüş 22,03 -0,66 -16,61 

BRENT Petrol  78,04 -0,38 51,34 

 

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

üzerinde günlük bazda bar kapanışına devam etmesi durumunda pozitif algı devam 

edebilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1763 olacaktır. Aksi halde, 1745 seviyesinin 

altında kalıcılık sağlaması durumunda ise 1736 destek seviyesini izliyor olacağız.  

 

Destek: 1745— 1736  — 1722  

Direnç: 1763 — 1785 — 1805  

 

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 
 ABD piyasalarında dün Fed yetkililerinin açıklamaları takip edildi. Ancak bilinenin ötesinde bir gelişme çıkmazken piyasada ABD 10 yıllık tahvillerdeki 

çıkışın endişeleri devam etti. Veri açısından baktığımızda ise ülkede 2.çeyrek büyümesi piyasa beklentisi olan %6,6’nın hemen üzerinde %6,7 olarak 

kaydedilirken işsizlik maaşı başvuruları beklenti üzerinde kalarak istihdam piyasalarındaki kötüleşme devam etti. Avrupa tarafına baktığımızda ise 

endeksler Eylül ayından beri en kötü performansı gösterdi. İngiltere tarafına baktığımızda ise akaryakıt krizi halen devam ederken buna bankacılık 

krizi de eklendi. İngiltere’de finans sektöründeki çalışanlarının çoğunun AB vatandaşı olması sebebiyle Brexit sonrası bu alanda istihdamın zor-

laştığını gözlemledik. Ayrıca kurumların İngiltere tarafında enflasyon tahminlerini yukarı yönlü revize ettiler. Buna ek olarak bölgeden enflasyon 

rakamlarının da son zamanda en yüksek seviyeleri test etmesi ve  ölçümlenen enflasyon rakamlarında baz alınan dönem gereği yükselen enerji fi-

yatlarının olmaması da enflasyon beklentilerini yukarı çekti.Asya tarafına baktığımızda ise Çin uzun bir tatile girerken, Japonya tarafında PMI ve isti-

hdam rakamlarını takip ettik. Veriler beklentilere yakın seyretti. Yurt içi piyasalara baktığımızda ise endeksimizin sürpriz bir şekilde yükseldiğini izled-

ik. Bu çıkışta şirketsel bazlı haberler ve yabancı takas oranımızın düşüklüğü etken olurken Bu özelliğimizle dünyadan pozitif ayrıştığımızı belirtebiliriz. 

Bugünkü veri gündemine baktığımızda ise global piyasalarda PMI ve enflasyonu takip edeceğiz. Hatırlanacağı üzere PMI verileri genellikle eşik se-

viyesi olan 50’nin üzerinde gelmesine ragmen önceki verilere göre performans düşüklüğü yaşanıyordu. Buna enflasyondaki yükseliş de eklendiğinde 

piyasalarda stagflasyon riskini git gide artırdığını belirtmek isteriz.   

 Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler haftanın dördüncü 

işlem gününü yataya yakın bir seyirle tamamladı. Nikkei 

endeksi %0,31, Hang Seng endeksi %0,36 düşerken Güney 

Kore’nin Kospi endeksi %0,28 yükseliş kaydetti. 

 Japonya’da imalat PMI Eylül ayında, 50,0 önemli eşiğinin 

üzerinde 51,5 seviyesinde gerçekleşti. İmalat PMI, Ağustos 

ayında ise 51,2 olarak açıklanmıştı. 

 Japonya’da işsizlik oranı Ağustos ayında, %2,9 beklentisine 

karşın %2,8 arttı. Ağustos ayında da işsizlik oranı %2,8 

seviyesinde gerçekleşmişti. 
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Yurt İçi Piyasalar  

 Dış ticaret dengesi öncü verilerin işaret ettiği gibi geçen sene aynı ayda görülen 

6.3 milyar dolar açık seviyesinden 4.3 milyar dolara iyileşme gösterdi. 12 aylık 

toplam açık 46.6 milyar dolar olurken önceki ay açık miktarı 48.7 milyar dolar 

olmuştu. Altın ve enerji hariç açıksa 4.8 milyar dolardan 4.3 milyar dolara ger-

iledi. İhracat geçen senenin aynı ayına göre %51.9 artışla 18.9 milyar dolar 

olurken ithalat %23.6 artışla 23.2 milyar dolar oldu. İthalat artışı ihracatın geris-

inde kalsa da enerji ithalatı petrol, doğalgaz ve diğer enerji kalemlerindeki 

artışlarla geçen seneye göre %104.1 artış gösterdi. Avrupa Birliği %40'ın 

üzerinde payıyla en çok ihracat yapılan bölge olurken bunu %16.2 ile Orta ve 

Yakın Doğu takip etti. İthalatta ise %30.9 pay ile AB yine en çok ithalat yapılan 

bölge olurken ikinci sırayı çok ithalat yapılan ülkelerin Çin ve Rusya olması 

dolayısıyla %26.3 ile Asya aldı.  

 Brüt döviz rezervlerinde artış sürüyor…Merkez Bankası tarafından açıklanan 

verilere göre 24 Eylül haftasında brüt döviz rezervleri 1,4 milyar dolar artarken 

altın rezervlerinde 163 milyon dolarlık düşüş görüldü. Böylece rezervler haftalık 

bazda 1,3 milyar dolar artarak 122,0 milyar seviyesine yükseldi. Genel toplama 

baktığımızda ise yılbaşından bu yana brüt rezervlerde 28,8 milyar dolar artış 

görülürken 52 haftalık değişim 38,5 milyar dolar olarak kaydedildi. 

 Yabancı yatırımcıdan sert tahvil satışı…Yurt dışı yerleşikler faiz indirimi 

haftasında 35,8 milyon dolar değerinde hisse senedi alırken, tahvil tarafında 

415,4 milyon dolarlık satış ile son 6 ayın en sert çıkışını gerçekleştirdi. Bir önce-

ki hafta 89,0 milyon dolarlık hisse alımı yapmış ve 12,3 milyon dolarlık tahvil 

satmışlardı. Yılbaşından bu yana bakıldığında, yurt dışı yerleşiklerin hisse 

senedi pozisyonu 1,2 milyar dolar azalırken DİBS ve ÖST’lerdeki pozisyonları 

sırasıyla 2,0 milyar ve 69,6 milyon dolarlık artış kaydetti. 

 Döviz mevduatlarında düşüş…TCMB verilerine göre yurtiçi yerleşiklerin döviz 

mevduatları 24 Eylül haftasında 2,1 milyar dolar azalarak 235,2 milyar dolar 

seviyesine geriledi. Verilere göre gerçek kişilerin döviz mevduatları 1,3 milyar 

dolar, tüzel kişilerin döviz mevduatları ise 826,9 milyon dolar azaldı. Parite 

etkisinden arındırılmış döviz mevduatlarına bakıldığında ise haftalık bazda 1,7 

milyar dolarlık düşüş görülürken, bu düşüşün 1,0 milyar dolarını gerçek kişiler, 

690 milyon dolarını tüzel kişilerin döviz mevduatlarındaki düşüşler oluşturdu 

 Türkiye Brüt Dış Borç Stoku, 30 Haziran 2021 tarihi itibarıyla 446,4 milyar dolar 

olarak gerçekleşmiş olup stokun milli gelire oranı ise %58,3 oldu.  Türkiye Net 

Dış Borç Stoku ise aynı tarih itibariyle, ise 242,4 milyar dolar olarak 

gerçekleşmiş olup stokun milli gelire oranı %31,7 oldu. 

Yurt İçi Piyasalar Özeti 

30.09.2021 Kapanış 
Günlük Değişim 

(%) 
YBB Değişim (%) 

BIST 100 1 406,39 1,04 -4,76 

BIST 50  1 233,71 1,00 -7,12 

BIST 30 1 505,15 1,09 -8,00 

BİST SINAİ 2 474,00 1,04 5,72 

BİST MALİ  1 360,99 0,94 -13,04 

BİST BANKA 1 244,13 1,55 -20,14 

BİST TEKNOLOJİ 1 930,57 1,53 -1,17 

VIOP 30 Yakın Vade  1 517,75 0,95 -7,60 

Gösterge Tahvil Faizi  18,20 0,11 21,66 

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100  Hisseleri 

30.09.2021 
Son  

Kapanış 

Günlük  

Değişim (%) 

Hacim  

000’TRY 

Hisse  

Kodu 

YÜKSELENLER     

TÜRK TRAKTÖR 162,20 7,20 56 451,2 TTRAK 

ERBOSAN 99,35 5,75 152 995,9 ERBOS 

OTOKAR 321,80 5,20 178 314,2 OTKAR 

TOFAŞ 52,00 4,92 247 613,2 TOASO 

NUH ÇİMENTO 33,80 3,87 11 591,1 NUHCM 

DÜŞENLER     

ESENBOĞA ELEKTRİK ESEN 31,04 -4,26 62 002,0 

BERA HOLDİNG BERA 10,44 -3,33 109 662,6 

TORUNLAR GYO 3,38 -2,31 43 991,4 TRGYO 

INDEKS BİLGİSAYAR INDES 6,32 -1,86 25 690,4 

AKSA ENERJİ 13,70 -1,72 106 718,4 AKSEN 

30.09.2021 
Hisse  

Kodu 

Son  

Kapanış 

Günlük  

Değişim 
(%) 

Hacim  

000’TRY 

GARANTİ BANKASI GARAN 9,24 1,99 2 274 117,2 

TÜRK HAVA YOLLARI THYAO 13,95 1,23 1 069 264,9 

ŞİŞE CAM SISE 8,19 0,24 947 127,3 

TÜPRAŞ TUPRS 114,60 1,69 906 148,7 

AKBANK AKBNK 5,33 1,72 753 480,4 

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler 

KAP ve Şirket Haberleri 

 Türk Telekom, 05.10.2021 tarihinde hisse başına net 0,15 TL temettü ödemesi 

yapacak. Şirket’in temettü ödemesinin hak kullanım tarihi ise 01.10.2021’dir. 

 Arçelik, 30.09.2021 tarihinde ortalama 32,565 TL fiyattan 915.538 TL nominal 

değerli pay alımı gerçekleştirdi. Şirket’in yapmış olduğu pay alımının sermayesine 

oranı ise %0,135 oldu. Şirket’in 02.07.2021 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay 

alımlarının sermayesine oranı ise %4,0706 seviyesine ulaştı. 

 Kervan Gıda, 30.09.2021 tarihinde 12,35-12,39 TL fiyat aralığından 38.000 TL 

nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirdi. Şirket’in bu işleminin sermayesine oranı 

ise %0,017 oldu. Şirket’in 05.07.2021 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay 

alımlarının sermayesine oranı %0,31 seviyesine ulaştı. 

 Aksa Enerji, komşu ülkelerle enerji ticareti faaliyetleri kapsamında, Gürcistan'dan 

1 Ekim 2021- 31 Ekim 2021 tarihleri arasında 300 MW kapasiteye kadar elektrik 

enerjisi ithalatı yapmak amacıyla TEİAŞ ve EPDK'ya yapılan başvurunun 

onaylandığını ve 1 Ekim itibariyle ithalat faaliyetinin başlanacağını açıkladı. 

 Işık Plastik, mevcut kapasitesini artırmak amacıyla levha üretimi yapacak 2 adet 

solid levha makinası alım kararı alındığını ve yurt dışı makine üreticileri ile 

görüşülmeye başlanacağını duyurdu. 

 Qua Granite, 30.09.2021 tarihinde 13,14-13,15 TL fiyat aralığından 100,000 TL 

nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirdiğini açıkladı. Böylelikle Şirket’in, paylarının 

sermayesine oranı %75,89 seviyesine ulaştı. 
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SABAH BÜLTENİ  

1 Ekim 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  

 Türk İlaç, 15.09.2021 tarihinde Medicalpark Grup Hastaneleri ’nin 34 

hastanesinin 5,000,000 adet IV Parenteral Solüsyon ürünü için 

gerçekleştirilen ihalede Turkfleks marka serumları için MLP Sağlık Hiz-

metleri’nin anlaşmalı tedarikçisi olmaya hak kazandığını açıkladı. 

 Türk İlaç, kalsiyum eksikliğinde görülen hastalıkların tedavisinde 

kullanılan ilgili ilacının ruhsat başvuru onayı aldığını bildirdi. 

 Türk İlaç, 30.09.2021 tarihi itibariyle Turkfleks marka serumları için 

Kamu hastaneleri harici doğrudan temin ile kazanılan ihale bedelinin 

1,982,205,88 TL olduğunu duyurdu. 

 Rekabet Kurulu, Trendyol hakkında pazaryerinde satış yapan satıcılar 

arasında ayrımcılık yaptığı gerekçesiyle geçici tedbir kararı aldı. 

 General Motors, çip kıtlığı nedeniyle Meksika'daki Ramos Arizpe fabri-

kasında Chevrolet Blazer üretiminin durdurulmasını 2 hafta daha 

uzattığını açıkladı. 

 Alman otomobil üreticisi Opel, yarı iletken çip tedariki sorunu nedeniyle 

Almanya'nın Eisenach kentindeki fabrikasında üretime yeni yıla kadar ara 

vereceğini duyurdu. Böylelikle çip tedariki nedeniyle en uzun üretime ara 

verilme kaydedilmiş oldu. 


