
Günün Özeti - 3 Mayıs Pazartesi     
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Uluslararası Piyasalar 

 New York Borsası, haftanın son günündeki işlemlerinde, düşüşle tamamladı. 

Kapanışta Dow Jones endeksi, 180 puanın üzerinde değer kaybetti ve %0,54 

azalarak 33.874,85 puana geriledi. S&P 500 endeksi, %0,72 azalışla 4.181,17 

puana ve Nasdaq endeksi %0,85 kayıpla 13.962,68 puana düştü. 

 ABD Ticaret Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, kişisel gelirler Şubat ayında %7 

düşüş kaydettikten sonra Mart ayında %21,1 yükseldi. Mal ve hizmet harcama-

ları aynı dönemde %4,2 artış gösterdi. Söz konusu veri, salgın teşvik çeklerinin 

etkisiyle Mart ayında 1946’dan bu yana olan veriler içinde rekor kırdı. 

 Moddy's, ABD için reel GSYİH büyümesi beklentisini bu yıl için yaklaşık %7'ye ve 

önümüzdeki yıl% 5'in üzerine yükseltti. 

 Avrupa borsalarında Cuma günündeki işlemlerinde, Avro Bölgesi 2021 yılının ilk 

çeyreğinde %0,6 daralarak çift dipli resesyona girmesiyle İngiltere hariç düşüşle 

kapattı. Almanya'da DAX 30 endeksi %0,12 düşerek 15.135,91 puana, Fransa'da 

CAC 40 endeksi %0,53 değer kaybıyla 6.269,48 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 

endeksi %0,56 gerileyerek 24.141,16 puana indi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi 

ise %0,12 artarak 6.696,81 puana yükseldi.Öte yandan Avrupa bölgesindeki 

büyüme verilerine baktığımızda, Alman ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde %1,7 

daralırken, İtalyan ekonomisi %0,4, İspanyol ekonomisi %0,5 ve Portekiz 

ekonomisi %3,3 küçüldü. AB'nin en büyük ikinci ekonomisi konumunda olan 

Fransa ise 2021'in ilk çeyreğinde %0,4 büyüdü. 

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, 1,2046 direnç seviyesinin üzerinde fiyatlanmaya devam ediyor. Bu sevi-

yenin altında günlük bar kapanışına devam etmesi durumunda satış baskısı devam 

edebilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 1,1994 olacaktır. Aksi halde, 1,2046 sevi-

yesini aşması durumunda ise 1,2093 direnç seviyesini takip ediyor olacağız. 

Yurt İçi Piyasalar  

 BIST100 endeksi, haftanın son işlem gününde 3,70 puan ve %0,26 düşüşle günü 

1.397,82 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,16 değer 

kaybederken, holding endeksi %1,11 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında 

en fazla kazandıran %3,89 ile turizm, en çok kaybettiren ise %3,79 ile finansal 

kiralama, faktoring oldu. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 47'si prim yaptı, 

47'si geriledi. Koza Altın, Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Petkim ve Garanti 

Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu. 

 BIST100 endeksinde Perşembe günü yapılan işlemlerde, 1.408 direnç seviyesin-

in altında kapanışlarına devam etti.  Bu seviye altında günlük bazda kapa-

nışlarına devam ettirmesi 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, 1462,50 puandan başladığı günü 1,50 puan ve 

%0,89 değer kaybederek 1461,50 puandan kapattı. 

 

Devamı... 

Destek Ve Dirençler 

 3. Destek 2. Destek 1. Destek Son Fiyat 1. Direnç 2. Direnç 3. Direnç 
EUR/USD 1,1867 1,1919 1,1994 1,2019 1,2046 1,2093 1,2169 

USD/TRY 7,7873 8,0206 8,2726 8,2883 8,4963   

EUR/TRY 9,5672 9,7441 9,9167 9,9622 10,0467 10,1637  

Altın / Ons 1736 1745 1763 1769 1785 1805 1829 

BRENT  63,13 64,73 65,95 66,56 67,29 68,90 70,22 

Forex—Emtia Piyasaları Özeti  

30.04.2021 Son Fiyat Günlük Değişim (%) YBB Değişim (%) 

EUR/USD 1,2019 -0,85 -1,62 

USD/TRY 8,2883 0,86 11,47 

EUR/TRY 9,9622 0,05 9,47 

Altın / Ons 1769 -0,18 -6,95 

BRENT Petrol  66,56 -1,88 29,09 

    

Yurt içi Piyasalar Özeti 

30.04.2021 Kapanış 
Günlük Değişim 

(%) 
YBB Değişim (%) 

BIST 30 1 456,88 -0,60 -10,95 

BIST 100 1 397,82 -0,26 -5,34 

VIOP  30 Yakın Vade 1481 -0,29 -9,83 

Gösterge Tahvil 18,08 -0,71 20,86 

Piyasada Bugün Beklenti Önceki 

10:00 TRY 
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 

(Aylık) (Nisan)  
%1,80 %1,08 

10:00 TRY 
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 

(Yıllık) (Nisan)  
%17,30 %16,19 

10:00 TRY İmalat PMI (Nisan)  %52,60 

10:00 TRY 
Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Yıllık) 

(Nisan)  
 %31,20 

10:00 TRY 
Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık) 

(Nisan)  
 %4,13 

Piyasada Bugün Beklenti Önceki 

TÜM 
GÜN 

GBP Resmi Tatil   

TÜM 
GÜN 

JPY Anayasa Günü   

17:00 USD 
ISM İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi 

(PMI) (Nisan) 
65,0 64,7 

     

Piyasada Bugün Beklenti Önceki 

     

     

     

 Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti 

30.04.2021 Kapanış 
Günlük 

Değişim (%) 

YBB  

Değişim (%) 

Dow Jones Industrial 33 874,85 -0,54 10,68 

S&P 500  4 181,17 -0,72 11,32 

Nasdaq 13 962,68 -0,85 8,34 

NIKKEI 225 28 812,63 -0,83 4,99 

DAX 15 135,91 -0,12 10,33 

MSCI EM 1 347,61 -1,24 4,36 

VIX 18,61 5,68 -18,2 

ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri 1,63 0 77,21 
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Uluslararası Piyasalar 

 Avrupa'da enflasyon beklentileri aşarak birçok ülke için son birkaç yılın en 

yüksek seviyesine ulaştı Avrupa’da enflasyon verileri beklentilerin hafif yu-

karısında gerçekleşirken, Euro bölgesi tahmini enflasyonu ise %1,6 oldu. 

Fransa’nın enflasyonu Nisan ayında yıllık %1,7 olarak gerçekleşirken, 2020 yıl 

başından bu yana en hızlı yükselişini kaydetti. Ekonomistler Fransa’da 

enflasyonun Nisan ayında %1,6 artış göstermesini bekliyordu. Almanya’da ise 

enflasyon yıllık %2 olarak gerçekleşirken, ekonomistlerin beklentisi %1,9 se-

viyesinde bulunuyordu. Almanya’da enflasyonun büyük oranda artan enerji mali-

yetlerinden etkilendiği belirtilirken, en son bu seviyeler iki yıl önce görülmüştü. 

İtalya’da ise enflasyon %0,9 olan beklentinin üzerinde %1 olarak gerçekleşirken, 

İspanya’da %0,9 olan beklentileri aşarak %1,2 olarak kaydedildi. İspanya’nın 

enflasyonun 2018’den bu yana en yüksek seviyede bulunurken, İtalya’nın 

enflasyonu 2019 son iki yılın zirvesinde. HAtırlanacağı üzere, Avrupa Merkez 

Bankası Başkanı Christine Lagarde ise 22 Nisan’da yapılan faiz kararı top-

lantısında ikinci çeyrekte büyüme ve enflasyonda artış beklediklerini belirtmişti. 

 Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksleri haftanın dördüncü günündeki işlemlerinde, 

negatif bir seyirde tamamladı. Japonya’nın Nikkei endeksi %0,83, Güney Kore’n-

in Kospi endeksi %0,83, Hong Kong’un Hang Seng endeksi, %1,97 düşüşle günü 

tamamladı. 

 Güney Kore'de açığa satış Mart 2020'den bu yana pandemi ve toparlanma 

sırasında piyasa oynaklığını azaltmak amacıyla yasaklanmış durumdaydı. Fi-

nansal Hizmetler Komisyonu Pazar günü yaptığı açıklamada, KOSPI gösterge 

endeksinde listelenen iki yüz büyük sermayeli firmada açığa satış yasağının 

kaldırılacağını bildirdi. Yasak ikincil endeks KOSDAQ'da listelenen 150 firma için 

de geçerli. 

 Ethereum'un Bitcoin cinsinden fiyatı, kripto paralarda yaşanan çöküş sonrasında 

iki buçuk yılın zirvesine çıkarken Litecoin ve XRP bu hafta önemli yükseliş 

kaydetti. 

 

Uluslararası Endeksler  

30.04.2021 Kapanış 
Günlük Değişim 

(%) 
YBB Değişim (%) 

Dow Jones Industrial 33 874,85 -0,54 10,68 

S&P 500  4 181,17 -0,72 11,32 

Nasdaq 13 962,68 -0,85 8,34 

NIKKEI 225 28 812,63 -0,83 4,99 

DAX 15 135,91 -0,12 10,33 

MSCI EM 1 347,61 -1,24 4,36 

VIX 18,61 5,68 -18,20 

ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri 1,63 0,00 77,21 

FTSE 100 6 969,81 0,12 7,88 

CAC 40 Index 6 269,48 -0,53 12,93 

Hang Seng (Hong Kong) 28 724,88 -1,97 5,49 

Kospi (Güney Kore) 3 147,86 -0,83 9,55 

Forex—Emtia Piyasaları  

30.04.2021 Kapanış Günlük Değişim (%) YBB Değişim (%) 

USD/TRY 8,2883 0,86 11,47 

EUR/TRY 9,9622 0,05 9,47 

EUR/USD 1,2019 -0,85 -1,62 

GBP/USD 1,3817 -0,89 1,03 

USD / JPY 109,29 0,34 5,84 

USD/CAD 1,2291 0,08 -3,39 

Altın  / Gram 471,34 0,68 3,79 

Altın / Ons 1769 -0,18 -6,95 

Gümüş 25,91 -0,74 -1,92 

BRENT Petrol  66,56 -1,88 29,09 

 

 

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 
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Yurt İçi Piyasalar 

 İTO verilerine göre, İstanbul'da nisanda bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar 

%1,01, toptan fiyatlar %0,70 arttı - Kentte, nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla 

perakende fiyatlar %16,34, toptan fiyatlar %17,52 artış kaydetti. 

 Morgan Stanley, yaz ayları boyunca %19 seviyesinde seyretmesini, yükselen 

enflasyon ve dış açık gibi ekonomik faktörler göz önüne alındığında Merkez 

Bankası’nın faizleri sabit tutmaya devam etmesini bekliyor. 

 Deutsche Bank Orta Doğu ve Doğu Avrupa Araştırma Müdürü Christian Wietos-

ka, TCMB’nin Temmuz ayından itibaren faiz indirmesini beklediklerini ve yıl 

sonu için büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize ettiklerini söyledi.Wietoska, %

15’e yakın bir yılsonu enflasyonu beklediklerini belirten Wietoska, “Enflasyon 

kısa vadede artmaya devam edecek, baz etkileri döviz şokunun da bunda payı 

olacaktır. Nisan’da enflasyonun %17’ye çıkmasını bekliyoruz ama bunun zirve 

olacağını düşünmüyoruz ve enflasyondaki artışın devam edeceğini tahmin 

ediyoruz” dedi. Hala çok fazla belirsizliğin olduğunu ve dış koşulların zorlu kal-

maya devam ettiğini belirten Banka, TL’deki yüksek oynaklığın enflasyonu kısa 

vadede etkileyeceğini belirtti. 

 Uluslararası Finans Enstitüsü, Türk Lirası için adil değer tahminini 7,50'den 

9,50'ye yükseltti. IIF Başekonomisti Robin Brooks, Twitter’dan yaptığı bir 

paylaşım ile kötüleşen piyasa beklentisinden dolayı bu değişikliğe gittiklerini 

belirtti. Brooks,“2020 yılında Türk Lirası için adil değerimizi artan cari açıktan 

dolayı iki defa değiştirdik” dedi 

Yurt İçi Piyasalar Özeti 

30.04.2021 Kapanış 
Günlük Değişim 

(%) 
YBB Değişim (%) 

BIST 100 1 397,82 -0,26 -5,34 

BIST 50  1 205,62 -0,56 -9,23 

BIST 30 1 456,88 -0,60 -10,95 

BİST SINAİ 2 605,35 -0,20 11,33 

BİST MALİ  1 311,44 0,31 -16,21 

BİST BANKA 1 099,67 -0,16 -29,41 

BİST TEKNOLOJİ 1 887,95 0,80 -3,35 

VIOP 30 (Nisan)  1 481,00 -0,29 -9,83 

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

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100  Hisseleri 

30.04.2021 
Son  

Kapanış 

Günlük  

Değişim (%) 

Hacim  

000’TRY 

Hisse  

Kodu 

YÜKSELENLER     

GÖZDE GİRİŞİM   
SERMAYESİ 

7,37 10,00 168 074,2 GOZDE 

BERA HOLDİNG 32,74 9,94 112 732,0 BERA 

PEGASUS 73,55 5,22 341 092,3 PGSUS 

ODAŞ ELEKTRİK 2,47 4,66 29 524,2 ODAS 

OTOKAR 346,00 4,50 325 956,3 OTKAR 

DÜŞENLER     

KONYA ÇİMENTO KONYA 894,00 -5,20 37 512,3 

TEKNOSA TKNSA 6,85 -4,06 80 782,2 

VESTEL 28,80 -3,94 169 575,9 VESTL 

JANTSA JANTS 747,30 -3,56 56 343,6 

ANADOLU EFES 23,32 -3,08 25 501,3 AEFES 

30.04.2021 
Hisse  

Kodu 

Son  

Kapanış 

Günlük  

Değişim 
(%) 

Hacim  

000’TRY 

KOZA ALTIN KOZAL 113,00 4,24 1 371 840,0 

EREĞLİ DEMİR ÇELİK EREGL 19,04 -1,14 1 200 304,7 

TÜRK HAVA YOLLARI THYAO 12,23 2,09 945 732,1 

PETKİM PETKM 6,71 0,15 917 182,3 

GARANTİ BANKASI GARAN 7,21 -0,28 844 709,9 

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler 

KAP ve Şirket Haberleri 

 İhlas Gazetecilik’in 180.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden 

karşılanmak suretiyle, 620.000.000 TL (%344,44444 oranında) artırılarak 

800.000.000,00 TL'ye çıkarılmasına ilişkin SPK’ya yapmış olduğu başvuru 

onaylandı. 

 Çimsa'nın Sivas'ta Kaolen Ocağı projesi ile ilgili ÇED süreci başladı. 

 Erdemir’in 2. yüksek fırını'nda teknik arıza sonucu toz emisyonu çıkışı yaşandı. 

 GSD Holding, 30.04.2021 tarihli Yönetim Kurulu ve 26.05.2021 tarihli Genel 

Kurul kararı ile temettü ödemeyeceğini açıkladı. 

 Türk Hava Yolları, Kanada'nın Vancouver kentine ilk seferini gerçekleştirdi. 

 FİBA Grubu, Gelecek Varlık'ın halka arzı için SPK'ya başvurdu. 

 Türk İlaç, 2021 yılı 3 aylık konsolide olmayan net karı 9,1 milyon TL olarak açık-

landı. Şirket, 2020 yılının ilk çeyreğinde söz konusu zararı 1,9 milyon TL’ydi. 

 Yapı Kredi'nin yılın ilk 3 ayında, net kârı, 1,45 milyar lira olarak gerçekleşti. An-

alist beklentilerine göre ilk çeyrek kârının 1,35 milyar TL olması bekleniyordu. 

Bankanın birinci çeyrekteki net faiz gelirleri geçen yılın aynı döneminde göre %6,5 

düşüşle 3.71 milyar TL olurken, net ücret ve komisyon gelirleri ise geçen yılın aynı 

dönemine göre %16 artışla 1,65 milyar TL olarak gerçekleşti. 

 Alkim Kağıt, 2021 yılı 3 aylık konsolide olmayan net karı 23,4 milyon TL olarak 

gerçekleşti. Şirket’in 2020 yılındaki söz konusu karı ise 19,4 olarak kaydedilmişti. 

Buna göre Şirket, söz konusu yıllarda ilk çeyreklik bazında net karını %20,4 

artırmış oldu. 

 Ford Otomotiv’in 2021 yılı 3 aylık konsolide olmayan net karı 1,8 milyar TL olarak 

açıklandı. Şirket’in 2020 yılı ilk çeyreğindeki net karı ise 6029,4 milyon TL olarak 

açıklanmıştı. Buna göre Şirket, söz konusu yılların 3 aylık dönemleri baz alındığın-

da net karını %189 artırmış oldu. 

 Şişecam, kârını 2021'in ilk çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine göre ikiye 

katlarken, şirketin net satışları 5,7 milyar TL'ye ulaştı. Şişecam’ın 2021 yılı Ocak-

Mart dönemine ilişkin konsolide net satışları 5,7 milyar TL seviyesine ulaşırken, 

Türkiye’den yapılan ihracat ile yurt dışı üretimden satışların toplamını ifade eden 

uluslararası satışların konsolide satışlar içindeki payı ise yüzde 60 seviyesinde 

gerçekleşti. Şirket’in aynı dönemde net kârı 1,35 milyar TL olarak gerçekleşirken, 

salgının en yoğun yaşandığı 2020’nin ilk çeyreğinde net kârı 674 milyon TL 

olmuştu. Şişecam’ın bu dönemde toplam satışları içerisindeki uluslararası 

satışlarının payı %60 seviyesinde gerçekleşirken, Şirket’in, yılın ilk üç ayındaki 

toplam yatırımları 406 milyon TL, ihracatı ise yaklaşık 153 milyon dolar oldu. İlk 

çeyrekte 1,25 milyon ton cam üreten Şişecam, bu dönemde 550 bin ton soda ve 

1,2 milyon ton endüstriyel hammadde üretimi gerçekleştirdi. 
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KAP ve Şirket Haberleri 

 Gözde Girişim’in 2021 yılı 3 aylık konsolide olamayan net zararı 202,5 

milyon TL olarak gerçekleşti. Şirket’in 2020 yılı için söz konusu dönemine 

ilişkin net zararı ise 310,5 milyon TL olmuştu. 

 Turkcell'in 2021 ilk çeyreğinde net kârı, 1,1 milyar lira oldu ve beklentiyi 

aştı. Şirket'in 1. çeyrek net kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 

artışla 1,1 milyar TL oldu. Bloomberg'in derlediği analist beklentilerine 

göre Turkcell'in ilk çeyrek kârının 1,08 milyar TL olması bekleniyordu. 

Şirket'in birinci çeyrek satışları geçen yılın aynı dönemine göre %18 

artışla 7,83 milyar TL ve oldu 7,73 milyar TL'lik tahminin üzernde 

gerçekleşti. Grubun birinci çeyrek FAVÖK'ü geçen yıla göre %17,7 artışla 

3,31 milyar TL ile 3,26 milyarlık tahmini aştı. FAVÖK marjı %42,2 olarak 

gerçekleşirken FVÖK yıllık bazda yüzde 14,9 arttı, FVÖK marjı %21,1 oldu. 

 Eczacıbaşı İlaç’ın 2021 yılı 3 aylık konsolide net karı 141,2 milyon TL 

oldu. Şirket, geçen yılın anı döneminde net karı 87,1 milyon TL olmuştu. 

Buna göre Şirket’in söz konusu dönemler baz alındığında net karını %61 

artırmış oldu. 

 Türkiye Kalkınma Bankası’nın 2021 yılı ilk çeyreğinde konsolide olmayan 

net karı 197,8 milyon TL olarak açıklandı. Banka, geçen senenin aynı 

döneminde 90,3 milyon TL olarak açıklamıştı. Buna göre Şirket söz ko-

nusu dönemler baz alındığında konsolide olmayan net karını %119 

artırmış oldu. Banka’nın buyılın ilk çeyreğindeki konsolide net karı 198,1 

milyon TL olurken geçen sene söz konusu veri, 90,3 milyon TL olarak 

açıklanmıştı. 

 Eczacıbaşı Yatırım Holding’in 2021 yılı 3 aylık konsolide olmayan net karı 

70 milyon TL oldu. Şirket’in geçen seneki ilk çeyreklik karı 37,6 milyon TL 

olarak açıklanmıştı. Buna göre Eczacıbaşı Yatırım Holding, söz konusu 

dönemlerdeki net karını %85 artırmış oldu. 

 Brisa’nın 2021 yılı ilk çeyreklik konsolide olmayan net karı 281,8 milyon 

TL olarak açıklandı. Şirket’in geçen seneki söz konusu net karı 76,2 mi-

lyon TL olarak açıklanmıştı. Buna göre Brisa, konsolide olmayan net 

karını %269 artırmış oldu. 

 İş Yatırım’ın bu yılın ilk çeyreğindeki konsolide net karı 380,5 milyon TL 

oldu. Şirket’in geçen yılın söz konusu dönemindeki net karı ise 113,1 

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

baz alındığında net karını %236 artırmış oldu. 

 Türkiye Sigorta’nın 2021 yılı 3 aylık konsolide net karı 335,3 milyon TL 

olarak açıklandı. Şirket’in geçen senenin ilk çeyreğindeki karı ise 319,3 

milyon TL olarak açıklanmıştı. 

 Şekerbank’ın 2021 yılı ilk çeyreğindeki konsolide olmayan net karı 16,8 

milyon TL olarak açıklandı. Banka’nın geçen sene ilk çeyreğindeki net karı 

ise 6,8 milyon TL olarak açıklanmıştı. Buna göre Şirket, net karını %145 

artırmış oldu. Şirket’in 2021 yılı aynı dönem için konsolide net karı 6,2 

milyon TL olarak açıklanırken geçen sene söz konusu rakam 33 milyon 

TL olarak kaydedilmişti. 

 Verusatürk Girişim Sermayesi’nin 2021 yılı 3 aylık konsolide olmayan net 

karı 332,1 milyon TL olarak açıklandı. Şirket’in 2020 yılı için söz konusu 

verisi 578,9 bin TL olarak açıklanmıştı. Buna göre Şirket, ilk çeyreklik 

bazında geçen seneye göre net karını %57.283 artırmış oldu. 

 Tat Gıda’nın bu yılki ilk çeyreklik karı 91,2 milyon TL olarak açık-

landı.Şirket’in 2020 yılı ilk çeyrekliğindeki karı ise 28,7 milyon TL olarak 

kaydedilmişti. Bu sonuçlara göre Şirket, bet kerını %217 artırmış oldu. 

 Getir, ABD'de büyümek için en az 500 milyon dolarlık yatırım çekmek 

amacıyla iki yıl sonra New York Borsası'nda halka arz olmayı planlıyor. 

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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