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SABAH BÜLTENİ 

Uluslararası Piyasalar 

 New York Borsası,Cuma günü gerçekleştirilen işlemlerini yükselişle tamamladı. 

Kapanışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kazandı ve %0,60 

artışla 35.970,99 puana çıktı. S&P 500 endeksi %0,95 artarak 4.712,02 puana ve 

Nasdaq endeksi %0,73 kazançla 15.630,6 puana yükseldi. 

 ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), kasımda aylık yüzde 0,8 artarak beklen-

tilerin üzerine çıkarken, yıllık bazda yüzde 6,8 ile 39 yılın en yüksek artışını 

kaydetti.Veri, Kasım’da bir önceki aya kıyasla %0,8 arttı. Enerji, barınma, gıda, 

ikinci el araç ve yeni araç endekslerindeki artışlar kasımda da tüketici fiyatların-

daki yükselişte etkili olmaya devam etti. Bu dönemde en yüksek artışı gösteren 

enerji endeksi, aylık %3,5 ve yıllık %33,3 arttı. 

 ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, aralıkta aylık 3 

puan artışla 70,4 değerine çıkarak piyasa beklentilerini geride bıraktı. 

 Avrupa borsaları, haftanın son günündeki işlemlerini, düşüşle tamamladı. İngil-

tere'de FTSE 100 endeksi %0,4 azalarak 7.291,78 puana, Almanya'da DAX 30 

endeksi %0,1 düşerek 15.623,31 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi %0,24 değer 

kaybıyla 6.991,68 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %0,36 gerileyerek 

26.721,98 puana indi. 

 Almanya’da tüketici enflasyonu Kasım ayında aylık bazda, Ekim ayında ve 

piyasa beklentileri dahilinde -%0,2, yıllık bazda da %5,2 olarak ölçüldü. 

 
 

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, 1,1307 direnç seviyesi altında fiyatlanmaya devam ediyor. Bu seviyenin 

altında günlük bar kapanışlarına devam etmesi durumunda satış baskısı oluşabilir. 

Bu durumda ilk destek seviyemiz 1,1237 olacaktır. Aksi halde, 1,1307 seviyesini 

aşması durumunda ise 1,1365 direnç seviyesini takip ediyor olacağız. 

Yurt İçi Piyasalar 

 BIST100 endeksi, Cuma günü gerçekleştirilen işlemlerde 4,03 puan ve %0,20 

değer kazanarak 2.035,48 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi %1,68 değer 

kaybederken, holding endeksi %0,09 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında 

en fazla kazandıran %2,97 ile turizm, en çok gerileyen ise %1,86 ile menkul 

kıymet, yatırım ortaklığı oldu. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 43'ü prim 

yaptı, 55'i geriledi. Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Petkim, Şişecam ve Garanti 

Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu. 

 BIST100 endeksi haftanın son günü gerçekleştirilen işlemlerinde 1.584 destek 

seviyesi üzerinde kapanış gerçekleştirdi.  Bu seviye üzerinde günlük bazda 

kalıcılık sağlamaya devam etmesi durumunda pozitif algı ivme kazanabilri. Bu 

durumda rekor seviyeleri takip edeceğiz. Aksi durumda, 1.584 seviyesinin altın-

da kalıcılık sağlanması halinde ise 1.562 destek seviyesi gündemimize gelebilir. 

  
        Destek: 1.584 — 1.562 — 1.539  

        Direnç:  

 VİOP BİST30 yakın vade kontratı, 2212,25 puandan başladığı günü önceki güne 

göre 19,25 puan ve %0,61 değer kazanarak 2233,75 puandan kapattı. 

 
 
 
 

Destek Ve Dirençler 

 3. Destek 2. Destek 1. Destek Son Fiyat 1. Direnç 2. Direnç 3. Direnç 

EUR/USD 1,1114 1,1165 1,1237 1,1295 1,1307 1,1365 1,1421 

USD/TRY 8,2726 8,4963 8,5285 13,8585    

EUR/TRY 9,9167 10,0467 10,1637 15,6504    

Altın / Ons 1745 1763 1785 1786 1805 1829 1854 

BRENT PETROL  71,23 72,90 74,61 75,97 79,79 86,43  

BİST 100 1.539 1.562 1.584 2.035    

VIOP 30 Yakın Vade 1.677 1.701 1.722 2.233    

Forex—Emtia Piyasaları Özeti  

10.12.2021 Son Fiyat Günlük Değişim (%) YBB Değişim (%) 

EUR/USD 1,1295 -0,20 -7,55 

USD/TRY 13,8585 -0,15 86,39 

EUR/TRY 15,6504 -0,41 71,98 

Altın / Ons 1786 0,19 -6,02 

BRENT Petrol  75,97 0,97 47,33 

Yurt İçi Piyasalar Özeti 

10.12.2021 Kapanış 
Günlük Değişim 

(%) 
YBB Değişim (%) 

BIST 30 2 212,62 0,22 35,25 

BIST 100 2 035,48 0,20 37,84 

VIOP  30 Yakın Vade 2 233,75 0,61 36,00 

Gösterge Tahvil 21,07 -0,75 40,84 

Piyasada Bugün Beklenti Önceki 

10:00   TRY Sanayi Üretimi (Yıllık) (Eki) 8,3% 8,9% 

10:00   TRY Türkiye Perakende Satışları (Aylık)  1,2% 

10:00   TRY Türkiye Perakende Satışları (Yıllık)  15,9% 

     

Piyasada Bugün Beklenti Önceki 

15:00   USD OPEC Aylık Rapor     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti 

10.12.2021 Kapanış 
Günlük 

Değişim (%) 

YBB  

Değişim (%) 

Dow Jones Industrial 35 970,99 0,60 17,53 

S&P 500  4 712,02 0,95 25,45 

Nasdaq 15 630,60 0,73 21,28 

NIKKEI 225 28 695,76 0,91 4,56 

DAX 15 623,31 -0,10 13,88 

MSCI EM 1 238,54 -0,74 -4,08 

ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri 1,50 0,61 63,03 
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Uluslararası Piyasalar 

 İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) verilerine göre, ülkede bu yılın ekim ayında 

Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın (GSYH) büyümesi %0,4 piyasa beklentisinin altında %

0,1 seviyesinde gerçekleşti. Hizmet sektörünün bu yılın Ekim ayında %0,4 

büyürken, inşaat sektörünün %1,8 daraldığı bildirildi. Açıklamada, Ekim ayında 

hizmet sektöründe aylık bazda görülen büyümenin büyük kısmının sağlık hiz-

metlerinde görülen canlanmadan kaynaklandığı, imalat sektöründe ise bir önceki 

aydaki seviyenin korunduğu bildirildi. Ülkede, Ekim ayına ilişkin sanayi üretimi 

verisi aylık bazda %0,6 beklentisinin altında -%0,6, yıllık bazda %2,2 piyasa beklen-

tisinin altında %1,4 olarak kaydedildi. İmalat üretimi aylık bazda %0,1 beklentilerini 

karşılayamayarak %0,0, yıllık bazda %1,7 beklentisini aşamayarak %1,3 oldu. 

 Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler haftanın son işlem gününü düşüşle 

tamamladı. Nikkei endeksi %1,00 Hang Seng endeksi %1,07 ve Güney Kore Kospi 

endeksi ise %0,64 değer kaybetti. 

 

 

 

 

 
 
 

Uluslararası Endeksler  

10.12.2021 Kapanış 
Günlük Değişim 

(%) 
YBB Değişim (%) 

Dow Jones Industrial 35 970,99 0,60 17,53 

S&P 500  4 712,02 0,95 25,45 

Nasdaq 15 630,60 0,73 21,28 

NIKKEI 225 28 695,76 0,91 4,56 

DAX 15 623,31 -0,10 13,88 

MSCI EM 1 238,54 -0,74 -4,08 

ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri 1,50 0,61 63,03 

FTSE 100 7 291,78 -0,40 12,87 

CAC 40 Index 6 991,68 -0,24 25,94 

Hang Seng (Hong Kong) 24 238,13 1,01 -10,99 

Kospi (Güney Kore) 3 020,70 0,35 5,12 

Forex—Emtia Piyasaları  

10.12.2021 Kapanış Günlük Değişim (%) YBB Değişim (%) 

USD/TRY 13,8585 -0,15 86,39 

EUR/TRY 15,6504 -0,41 71,98 

EUR/USD 1,1295 -0,20 -7,55 

GBP/USD 1,3248 -0,16 -3,12 

USD / JPY 113,51 0,19 9,93 

USD/CAD 1,2716 -0,04 -0,04 

Altın  / Gram 795,97 0,04 75,28 

Altın / Ons 1786 0,19 -6,02 

Gümüş 22,26 0,34 -15,73 

BRENT Petrol  75,97 0,97 47,33 

 

Ons Altın, 1785 destek  seviyesi üzerinde işlem görmeye başladı. Bu seviyenin üze-

rinde 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 sağlanması durumunda ise 1763 destek seviyesini izliyor olacağız.  

  

Destek: 1763— 1745— 1736 

Direnç:  1785— 1805 —1829  

 

Gram Altın, 535,36 destek seviyesi üzerinde fiyatlanmaya devam ediyor. Bu seviye-
nin üzerinde günlük bar  kapanışına devam etmesi halinde pozitif algı ivme kazanabi-

lir. Bu durumda rekor seviyeleri takip ediyor olacağız. Aksi halde, 535,36 seviyesini 
kırması durumunda ise 509,60 destek seviyesini takip ediyor olacağız. 

 

Destek: 535,36 — 509,60 — 485,51 

Direnç:  

 

Forex - Emtia Piyasası 

Günün Yorumu 

 ABD endeksleri, son 39 yılın en yüksek enflasyon rakamlarının açıklanmasına rağmen günü yükselişle kapatmayı tercih etti. Bu fiyatlanmanın ortaya 

çıkmasında ekonomistlerin enflasyonun daha yüksek gelebileceğine yönelik beklentileri, verinin öncesinden fiyatlanması ve en kötünün görüldü algısı 

olduğunu söyleyebiliriz. Avrupa piyasaları, Omikron endişesi ve enflasyonist riskleri fiyatlamayı tercih ederek günü kısmi satıcılı olarak tamamladı. 

Doğalgaz vadeli fiyatlarının 106€’ya ulaşarak haftalık bazda %15’e yakın yükselmesi bu duruma temel neden oluşturduğunu düşünmekteyiz. Asya 

tarafında Çin’deki Merkezi Ekonomi Konferansı sona erdi. Konferansta, finansal istikrar vurgusu dikkat çekerken büyüme odaklı ve para politikasında 

esnek olacakları ifade edildi. Bunun yanı sıra gayrimenkul sektörüne ilişkin kısıtlamaların devam edeceği, alt yapı yatırımlarının hızlanacağı ve azalan 

iç talebi canlandırmak için adımlar atılacağı da ifade edildi. Yurt içi piyasalar tarafında ise haftayı alıcılı bir seyirle tamamladık. Haftanın son günün-

deki gündemde ise kurlara müdahale ve Hazine Bakanı Nebati’nin 7 saat süren sektör temsilcileriyle olan toplantısı yer aldı. Dolar kurunun 13,94 

seviyesinin üzerine çıkmasıyla birlikte gelen müdahalede kur 13,90’ın altına geriledi. Bu haftanın önemli gündemine bakıcak olursak Salı günü ABD 

ÜFE, Çarşamba günü Fed FOMC, Perşembe PMI verilerinin yanı sıra Almanya’dan enflasyon rakamlarıyla ECB toplantısı yer alacak. Fed’in faiz kararın-

da bir değişiklik yapmayacağı beklenirken tapering ve faiz artışına yönelik mesajları önem arz ediyor olacak.Yurt içi piyasalarda ise Perşembe günü 

saat 14:00’te TCMB’nin faiz kararı takip edilecek. TCMB’nin politika faizi kararında piyasa beklentisi 100 baz puan indirim olacağı yönünde. Faiz indi-

rim sürecinin devam etmesi kurlardaki volatiliteyi artıracağı beklentisindeyiz. Gün bazında ise yurt içi taraftan perakende satışlar ve sanayi üretimi 

verilerini takip ediyor olacağız.  
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Yurt İçi Piyasalar Özeti 

10.12.2021 Kapanış 
Günlük Değişim 

(%) 
YBB Değişim (%) 

BIST 100 2 035,48 0,20 37,84 

BIST 50  1 807,09 0,17 36,05 

BIST 30 2 212,62 0,22 35,25 

BİST SINAİ 3 627,79 0,64 55,02 

BİST MALİ  1 904,82 -0,50 21,70 

BİST BANKA 1 669,03 -1,68 7,14 

BİST TEKNOLOJİ 2 889,00 -0,33 47,89 

VIOP 30 Yakın Vade  2 233,75 0,61 36,00 

Gösterge Tahvil Faizi  21,07 -0,75 40,84 

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100  Hisseleri 

10.12.2021 
Son  

Kapanış 

Günlük  

Değişim (%) 

Hacim  

000’TRY 

Hisse  

Kodu 

YÜKSELENLER     

ZİRAAT GYO 2,85 5,56 174 150,8 ZRGYO 

TÜPRAŞ 173,00 4,98 1 372 948,5 TUPRS 

AKSA 31,86 4,73 67 116,4 AKSA 

TORUNLAR GYO 4,72 3,96 153 900,7 TRGYO 

KARDEMİR D 10,89 3,71 3 734 059,0 KRDMD 

DÜŞENLER     

BERA HOLDİNG BERA 11,67 -4,34 178 820,8 

KARSAN KARSN 4,26 -3,40 299 342,4 

BRİSA 32,78 -3,08 39 897,2 BRISA 

TSKB TSKB 1,58 -3,07 435 851,0 

SASA POLYESTER 47,02 -2,93 986 609,7 SASA 

10.12.2021 
Hisse  

Kodu 

Son  

Kapanış 

Günlük  

Değişim 
(%) 

Hacim  

000’TRY 

TÜRK HAVAYOLLARI THYAO 22,24 1,09 5 341 040,9 

KARDEMİR D KRDMD 10,89 3,71 3 734 059,0 

PETKİM PETKM 9,27 3,69 2 908 114,8 

ŞİŞE CAM SISE 15,79 2,53 2 683 270,3 

GARANTİ BANKASI GARAN 11,73 -1,10 1 779 719,0 

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler 

 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu ana kadar toplam 6 Omikron vakası tespit edild-

iğini belirterek şunları söyledi, “Vakaların 1'i İstanbul'da 5'i İzmir'de. Bu 6 vakanın 

hastane ihtiyacı olmadı. Son derece belirtileri hafif, ayaktan takip edilen, herhangi 

bir sorunu olmayan hastalar. 

 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim dönemi işgücü istatistiklerini yayımladı. 

Buna göre mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı Ekim ayında %11,2 seviye-

sinde gerçekleşti. İşsizlik Eylül’de%11,4 idi. 

 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın reel sektör ve finansal sektör temsilcileri 

ve profesyonelleri ile yaptığı aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’nde 12 ay sonrası 

enflasyon beklentisi %21,39 oldu. Kasım ayında bu beklenti %15,61 olarak 

kaydedilmişti. Aradaki fark veri setinin en yüksek farkı olarak gerçekleşti. 

 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, dış ticaret haddi Ekim ayında 79,2 

ile endeks tarihinin en düşük seviyesini gördü. 

 Türkiye İstatistik Kurumu'un açıkladığı verilere göre inşaat maliyet endeksi, 2021 

yılı Ekim ayında aylık bazda %4,75, yıllık bazda %41,93 arttı. Bir önceki aya göre 

malzeme endeksi %6,15, işçilik endeksi %1,06 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı 

ayına göre malzeme endeksi %50,47, işçilik endeksi %22,62 arttı. Bina inşaatı mali-

yet endeksi, bir önceki aya göre %4,37, bir önceki yılın aynı ayına göre %42,13 arttı. 

Bir önceki aya göre malzeme endeksi %5,69, işçilik endeksi %0,98 arttı. Ayrıca bir 

önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %50,98, işçilik endeksi %22,64 arttı. 

 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, sitesinde yayımladığı açıklamada "Döviz 

kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde 

doğrudan müdahale edilmektedir." dedi. Gün içerisinde 3 defa döviz kurlarına 

müdahale gerçekleştirildi. 

 Kredi derecelendirme kuruluşu, Türkiye ekonomisine ilişkin 2021 yılı büyüme 

beklentisini yüzde 8,6'dan yüzde 9,8'e yükseltti. Türkiye'nin döviz cinsinden kredi 

notunun "B+" ve yerel para birimi cinsinden kredi notunun "BB-" olarak teyit edildiği 

belirtilen açıklamada, ülkenin kredi notu görünümünün ise "durağan"dan "negatif"e 

çevrildiği kaydedildi. 

 Unicredit yayımladığı bir araştırma raporunda, TCMB’nin 100 baz puanlık bir faiz 

indirimi yapmasını beklediklerini, gelecek yılın başlarında ise politika faizinin %

12’ye kadar indirileceğini düşündüklerini belirtti. Kasım ayında TCMB’nin faiz indiri-

mi için sınırlı alan kaldığına işaret etmesine rağmen ekonomik aktiviteyi 

desteklemek için ek faiz indirimleri yapmasını beklediklerini belirten Unicredit 

ekonomistleri, bu beklentilerde Döviz piyasasına yapılan son müdahalelerin de 

etkili olduğunu ifade etti. 

 Deutsche Bank, Türkiye’ye yönelik değerlendirmlerde bulundu. Banka, TCMB’nin 

dolarizasyon, zayıf Türk lirası ve artan enflasyondan dolayı 2022’nin ilk çeyreğinin 

sonlarına doğru politika faizini 1000 baz puan artırarak %25’e çıkarmak zorunda 

kalabileceğini söyledi. 

 Enflasyonun bu yılın sonunda %25 olacağını öngören Deutsche Bank 

ekonomistleri, 2022’nin ilk yarısında ise enflasyonun %30’a kadar çıkabileceğini 

düşünüyor. Deutsche Bank, kur geçirgenliğinin etkisinin enflasyona yansıyacağını 

ve asgari ücretteki artışla beraber Mayıs 2022’de enflasyonun %35 seviyelerine 

ulaşabileceğini de dile belirtti. Türkiye ekonomisinin 2021 yılında yüzde 10,1 

büyümesini beklediklerini belirten banka, Türk lirasındaki oynaklığın tüketiciler ve 

iş çevresi için belirsizliği artıracağını, bunun da ekonomik aktiviteyi yavaşlata-

cağını söyledi. Deutsche Bank 2022 yılında Türkiye ekonomisinin yüzde 3,5 

büyümesini bekliyor. 

Yurt İçi  Piyasalar 

https://www.bloomberght.com/doviz
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KAP ve Şirket HAberleri 

 Uluslararası Kredi Derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings Türkiye Şişe ve 
Cam Fabrikaları  A.Ş. için yapılan değerlendirmede şirketimizin kredi 
notunun BB- olarak teyit edildiği, görünümün ise "durağan"a revize edild-
iği kamuya açıklanmıştır. 

 Alkim, Afyon Dazkırı'da yatırımını tamamlayıp devreye aldığı Potasyum 
Sülfat Gübresi Tesisi, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 872 
Numaralı Üretim Lisans Belgesi 6 Aralık 2021 tarihinde dahil edilsiğini 
açıkladı. 

 Enerjisa Enerji, Türkiye'nin ilk ve en hızlı elektrikli şarj istasyonu ağı 
Eşarj hisselerindeki çoğunluk payını %94'e çıkararak yatırımlarına bir 
yenisini daha ekledi. Enerjisa Enerji, 2018 yılında sürdürülebilir ve 
çevreye duyarlı gelecek kurma misyonu doğrultusunda çoğunluk hissel-
erine sahip olduğu Eşarj'ın yüzde 14 hissesini daha 42,4 milyon TL 
karşılığında devralarak çoğunluk hisse payını arttırdı. 

 Doğan Holding, 10.12.2021 tarihinde ortalama 3,43 TL işlem fiyatı 
üzerinden 820.000 TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirdiğini bildirdi. 
Şirket’in yapmış olduğu bu işlemin sermayesine oranı %0,031 oldu. Şir-
ket’in 27.03.2019 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının 
sermayesine oranı ise %0,903 seviyesine ulaştı. 

 THY’nin Kasım 2019 döneminde 5,7 milyon olan toplam yolcu sayısı, 
2021 yılının aynı döneminde 4,2 milyon olarak gerçekleşti. Türk Hava 
Yolları'ndan yapılan açıklamada Ocak-Kasım döneminde 40,5 milyon 
yolcu taşındığı belirtildi. 2019 Ocak-Kasım döneminde 68,8 milyon yolcu 
taşınmıştı. Yolcu doluluk oranı Kasım’da %70,1 oldu. Taşınan kargo-
posta Kasım’da 2019 yılının Kasım ayına göre %7,8 artışla 156.245 tona 
ulaştı. 

 Aselsan'ın geliştirdiği Silah Tespit Radarı, Kara Kuvvetleri envanterine 
girdi. 

 Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret 
A.Ş.  (ECILC)  payları ile ilgili  olarak 7,44-7,51 TL fiyat aralığından 
135.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ortaklığımızca 

gerçekleştirdiğini açıkladı. Bu işlemle birlikte EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve 
Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesindeki Şirket payları 
10.12.2021 tarihi itibarıyla %29,95 seviyesine ulaştı. 

 Karel, Roitel Telekomünikasyon hisselerinin 2.000.000 TL bedel ile %
52,60'ının edinilmesi için sözleşme imzaladı. 

 Mia Teknoloji, 10.12.2021 tarihinde, Türkiye temelli bir finansal kuruluş 
arasında 276.397,00 Amerikan Doları bedelle ''Biyometrik Kişi Tanıma 
Sistemleri'' proje siparişi aldığını ve ilgili proje ve ürünlerin teslimatının 
2022 yılı içerisinde gerçekleştirilmesi planlandığını bildirdi. 

 VBTS kapsamında EDATA.E ve  EGEPO.E paylarında 13/12/2021 tarihli 
işlemlerden (seans başından) 12/01/2022 tarihli işlemlere (seans sonu-
na) kadar brüt takas uygulanacaktır. İlgili payda halihazırda uygulanmak-
ta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de 
(açığa satış ve kredili işlem yasağı tedbiri) brüt takas tedbirinin uygu-
landığı süre boyunca devam edecektir. 

 Sabancı Holding, 10.12.2021 tarihinde ortalama 14,32 TL işlem fiyatı 
üzerinden 300.000 TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirdiğini duyur-
du. Şirket’in yapmış olduğu bu pay alımının sermayesine oranı %0,0147 
oldu. Şirket’in 17.11.2021 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay 
alımlarının sermayesine oranı ise %0,2205 seviyesine ulaştı. 

 

 Pasifik GYO’nun halka arzındada toplam 48.428 yatırımcıdan halka arz 
edilen 67.500.000 TL nominal değerli payların yaklaşık 1,8 katına denk 
gelen 118.882.670 TL nominal değerli filtrelenmemiş pay talebi 
gelmiştir. Halka arzda Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilen 
payların 1,4 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilen payların 2,9 
katı talep gelmiştir. Dağıtım sırasında tahsisat oranlarında izahnamenin 
25.2.3 maddesi kapsamında değişiklik yapılmış ve Yurt İçi Bireysel 
Yatırımcılar için nihai tahsisat oranı %40'dan %55,9'a yükseltilmiştir. Yurt 
Dışı Kurumsal Yatırımcılar'a tahsis edilen kısım %20'den %4,7'ye 
azaltılmış, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcıların nihai tahsisat oranı ise %
40'dan %39,4'e azaltılmıştır. 

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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