
Günün Özeti 5 Kasım Cuma 

SABAH BÜLTENİ 

Uluslararası Piyasalar 

 New York Borsası, Perşembe günü gerçekleştirilen işlemlerini, günü karışık 

seyirle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, %0,09 azalarak 36.124,23 

puana geriledi. S&P 500 endeksi %0,42 artışla 4.680,06 puana ve Nasdaq en-

deksi %0,81 yükselişle 15.940,3 puana çıktı. Böylece, S&P 500 ve Nasdaq en-

deksleri kapanışta rekor tazeledi. 

 ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, sayısı 30 Ekim 

ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 14 bin azalarak 269 bine indi. Bu dö-

nemde azalışını sürdüren ve Kovid-19 salgınının yoğun bir şekilde hissedilmeye 

başlandığı 14 Mart 2020'den bu yana en düşük seviyeye gerilen işsizlik maaşı 

başvurularının 275 bin olması öngörülüyordu. İşsizlik maaşı başvurularının 

sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 281 binden 283 bine revize edildi. 

 ABD'de dış ticaret açığı bir önceki aya göre %11,2 artarak 80,9 milyar dolara 

çıktı ve rekor kırdı. Ağustos’ta dış ticaret açığı 72,8 milyar dolar olmuştu. 

Medyan beklentisi 80,2 milyar dolar olacağı yönündeydi. 

 Avrupa borsaları, haftanın dördüncü günündeki işlemlerini, yükselişle 

tamamladı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,43 artarak 7.279,91, Almanya'da 

DAX 30 endeksi %0,44 değer kazanarak 16.029,65, Fransa'da CAC 40 endeksi %

0,53'lük artışla 6.987,79 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %0,53'lük yükselişle 

27.522,05 puana ulaştı. 

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 hız kazanabi-

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 28,64 puan ve %

1,85 değer kazanarak 1.575,67 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi %2,01 

ve holding endeksi %2,03 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla 

kazandıran %7,60 ile ulaştırma, tek gerileyen ise %0,44 ile metal, ana sanayi 

oldu. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 81'i prim yaptı, 15'i geriledi. Türk Hava 

Yolları, Garanti Bankası, İş Bankası (C), Yapı Kredi Bankası ve Türkiye Sınai 

Kalkınma Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu. 

 BIST100 endeksi haftanın dördüncü günü gerçekleştirilen işlemlerinde 1.562 

destek seviyesi üzerinde kapanış gerçekleştirdi.  Bu seviye altında 4 saatlik 

bazda kalıcılık sağlamaya devam etmesi durumunda pozitif algı devam edebilir. 

Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1.584 olacaktır. Aksi durumda, 1.562 seviyes-

inin altında kalıcılık sağlaması halinde ise 1.539 destek seviyesini takip ediyor 

olacağız. 

 

        Destek: 1.562 — 1.539 – 1.520  

        Direnç: 1.584 

 VİOP BİST30 yakın vade kontratı, 1711,50 puandan başladığı günü önceki güne 

göre 28,00 puan ve %1,61 değer kazanarak 1735,75 puandan kapattı. 

 

Destek Ve Dirençler 

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

EUR/USD 1,1365 1,1421 1.1507 1,1553 1.1589 1,1658 1,1744 

USD/TRY 8,2726 8,4963 8,5285 9,7058    

EUR/TRY 9,9167 10,0467 10,1637 11,2136    

Altın / Ons 1736 1745 1763 1795 1785 1805 1829 

BRENT PETROL  72,90 74,61 79,79 80,92 86,43   

BİST 100 1.499 1.520 1.539 1 575 1.562 1.584  

VIOP 30 Yakın Vade 1.677 1.701 1.722 1 735    

Forex—Emtia Piyasaları Özeti  

04.11.2021 Son Fiyat Günlük Değişim (%) YBB Değişim (%) 

EUR/USD 1,1553 -0,02 -5,44 

USD/TRY 9,7058 0,02 30,54 

EUR/TRY 11,2136 0,01 23,23 

Altın / Ons 1795 0,17 -5,59 

BRENT Petrol  80,92 0,30 56,94 

Yurt İçi Piyasalar Özeti 

04.11.2021 Kapanış 
Günlük Değişim 

(%) 
YBB Değişim (%) 

BIST 30 1 705,88 2,14 4,27 

BIST 100 1 575,67 1,85 6,70 

VIOP  30 Yakın Vade 1 735,75 1,61 5,68 

Gösterge Tahvil 17,72 -1,01 18,45 

Piyasada Bugün Beklenti Önceki 

17:30 TRY Hazine Nakit Dengesi (Eki) - -32,860B 

     

     

     

Piyasada Bugün Beklenti Önceki 

10:00 EUR Almanya Sanayi Üretimi (Aylık) (Eyl) %1,0 -%4,0 

11:30 EUR IHS Markit İnşaat PMI (Eki) - 47,1 

13:00 EUR Perakende Satışlar (Yıllık) (Eyl) %1,5 %3,1 

13:00 EUR Perakende Satışlar (Aylık) (Eyl) %0,2 50,3 

15:30 USD 
Ortalama Saatlik Gelirler (Önceki Yıla Göre) 

(Yıllık) (Eki) 
%4,9 %4,6 

15:30 USD Ortalama Saatlik Kazançlar (Aylık) (Eki) %0,4 %0,6 

15:30 USD Tarım Dışı İstihdam (Eki) 413K 194K 

15:30 USD İşsizlik Oranı (Eki) %4,7 %4,8 

 Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti 

04.11.2021 Kapanış 
Günlük 

Değişim (%) 

YBB  

Değişim (%) 

Dow Jones Industrial 36 124,23 -0,09 18,03 

S&P 500  4 680,06 0,42 24,60 

Nasdaq 15 940,31 0,81 23,68 

NIKKEI 225 29 520,90 -0,43 7,57 

DAX 16 029,65 0,44 16,84 

MSCI EM 1 268,45 0,47 -1,77 

ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri 1,54 -2,71 68,05 

https://tr.investing.com/economic-calendar/turkish-treasury-cash-balance-1395
https://tr.investing.com/economic-calendar/german-industrial-production-135
https://tr.investing.com/economic-calendar/ihs-markit-construction-pmi-1980
https://tr.investing.com/economic-calendar/retail-sales-936
https://tr.investing.com/economic-calendar/retail-sales-255
https://tr.investing.com/economic-calendar/average-hourly-earnings-1777
https://tr.investing.com/economic-calendar/average-hourly-earnings-1777
https://tr.investing.com/economic-calendar/average-hourly-earnings-8
https://tr.investing.com/economic-calendar/nonfarm-payrolls-227
https://tr.investing.com/economic-calendar/unemployment-rate-300
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Uluslararası Piyasalar 

 Almanya'da fabrika siparişleri, Eylül’de bir önceki aya göre %2 artış beklentisine 

karşın yüzde 1,3, yıllık bazda ise %9,7 yükseldi. Ağustos ayına ilişkin söz konusu 

veri ise aşağı yönlü revize edilerek %8,8 düşüş olarak güncellendi. Yapılan 

açıklamada, Eylül 2021'de siparişlerin salgının başlangıcından önceki son ay olan 

Şubat 2020'deki siparişlerin %8,6 üzerinde olduğu kaydedildi. 

 Almanya'da Eylül’de 56,2 puan olan hizmet sektörü PMI, Ekimde 52,4 puana ger-

iledi. Beklenti, endeksin 52,4 puana inmesi yönündeydi. IHS Markit açıklamasında, 

söz konusu düşüşün, tedarik dar boğazları ve yükselen enerji fiyatlarının hizmet 

sektörüne olumsuz etkisinden kaynaklandığı belirtti. Bileşik PMI verisi ise Ekim 

ayında, beklentilere paralel 52,0 olarak açıklanırken, ilgili veri bir önceki ay 55,5 

olmuştu. 

 IHS Markit verilerine göre hizmet PMI endeksi 56.4’ten 54.6’ya, bileşik endeks de 

Eylül’deki 56.2 seviyesinden 54.2’ye gerileyerek 6 ayın en düşük seviyesine indi. 

Tedarik zincirindeki sıkıntılar ve virüs endişelerinin talebe baskı yapması endeksin 

gerilemesinde etkili oldu. 

 Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Eylülde bir önceki aya kıyasla %2,7, 

geçen yılın aynı dönemine göre de %16,0 yükseldi. Aylık bazda %2,2, yıllık bazda 

ise %15,2 piyasa beklentilerinin üzerinde açıklandı. 

 İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Banka piyasa beklentileri doğrul-

tusunda faizi yüzde 0,10'da tuttu. Varlık alım programı da 895 milyar sterlinde 

kaldı. Karar metninde hedefi yakalamak için gelecek aylarda faiz artışı olması 

gerektiğine işaret edildi. 

 İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, ülkede enflasyonun Nisan 

2022'de %5 civarına ulaşarak zirve yapmasını beklediklerini bildirdi.  Bailey, BoE'n-

in para politikası faizi ve tahvil alım hedefini sabit tutma kararının ardından düzen-

lediği basın toplantısında, ülkede yüksek enflasyonun "geçici" olduğunu görüşünü 

yineledi. 

Uluslararası Endeksler  

04.11.2021 Kapanış 
Günlük Değişim 

(%) 
YBB Değişim (%) 

Dow Jones Industrial 36 124,23 -0,09 18,03 

S&P 500  4 680,06 0,42 24,60 

Nasdaq 15 940,31 0,81 23,68 

NIKKEI 225 29 520,90 -0,43 7,57 

DAX 16 029,65 0,44 16,84 

MSCI EM 1 268,45 0,47 -1,77 

ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri 1,54 -2,71 68,05 

FTSE 100 7 279,91 0,43 12,68 

CAC 40 Index 6 987,79 0,53 25,87 

Hang Seng (Hong Kong) 25 099,67 -0,22 -7,83 

Kospi (Güney Kore) 2 983,22 0,25 3,82 

Forex—Emtia Piyasaları  

04.11.2021 Kapanış Günlük Değişim (%) YBB Değişim (%) 

USD/TRY 9,7058 0,02 30,54 

EUR/TRY 11,2136 0,01 23,23 

EUR/USD 1,1553 -0,02 -5,44 

GBP/USD 1,3494 -0,05 -1,33 

USD / JPY 113,67 -0,08 10,08 

USD/CAD 1,2459 0,01 -2,07 

Altın  / Gram 560,02 0,17 23,32 

Altın / Ons 1795 0,17 -5,59 

Gümüş 23,84 0,24 -9,74 

BRENT Petrol  80,92 0,30 56,94 

 

Ons Altın, 1785 destek seviyesi üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin 

üzerinde 4 saatlik bazda bar kapanışına devam etmesi  durumunda yükseliş yönlü 

fiyatlanmalar güç kazanabilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1805 olacaktır. Aksi 

halde, 1785 seviyesinin altında kalıcılık sağlaması durumunda ise 1763 destek seviye-

sini izliyor olacağız.  

  

Destek: 1785 — 1763  — 1745  

Direnç: 1805 — 1829 — 1854 

 

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 dünü karışık seyirle tamamladı. Dow Jones 5 günlük rallisine ara vermesi bunda etkili oldu. Çip yapıcı firmaların yükselişleri diğer 

endeksleri taşıdı. Verisel açıdan işsizlik maaşı başvuruları 275 bin beklentisinin altında 269 bin olarak açıklandı. Buna karşılık işçi maliyetlerinin de 

yükseldiğini takip ettik. Ülkede, dış ticaret açığı Eylül’dde %11,2 artışla 80,9 milyar dolara yükseldi. Avrupa tarafında ise endeksler yükselişle 

tamamladı. Bölgede en önemli gelişme ise İngiltere Merkez Bankası’nın faiz artışı beklentilerini boşa çıkarması oldu. Banka beklentilerin aksine 

faizleri sabit bıraktı. Bu gelişmenin ardından GBPUSD paritesi Eylül 2020’den bu yana en sert düşüşünü gerçekleştirerek 1,35 sınırına kadar dayandı. 

Çekya’da Merkez Bankası 75 baz puan piyasa beklentilerisinin üzerinde 125 baz puan faiz artışına gitti. Böylece bölgedeki ülkelerdeki faiz artışları 

enflasyonist baskılar sebebiyle devam etti. Bölgedeki PMI rakamlarını da takip ettik. Bölgede imalat PMI’ın ardından hizmetler PMI verisi de beklen-

tileri karşılayamadı. İmalat PMI’ın 8 ayın en düşük seviyesine düşmesinde tedarik zincirindeki sıkıntılar ve artan vaka sayıları etkin oldu. DSÖ’de Euro 

Bölgesi’nin artan vaka sayılarında bir yılın gerisinde seyrettiğini belirtti. Asya tarafında güne piyasalar kırmızılarda başladı. Çin tarafında Emlak 

sektöründe gelen haberler etkin olurken Japonya tarafında hanehalkı harcamaları %5 seviyesine ulaştı. Yurt içi piyasalara baktığımızda ise menkul 

kıymet istatistikleri verisini takip ettik. Merkez Bankası rezervlerinin brüt olarak azalırken, net rezervlerimiz artış kaydetti. Yabancı yatırımcılar ise 

tahvil satıp hisse alımı yapmaya devam etti. Döviz mevduatları da düşüşe devam ediyor. Tekniksel açıdan BİST100 endeksine baktığımızda yükseliş 

yönlü fiyatlanmalarda 1.584, düşüş yönlü fiyatlanmalarda ise 1.562 seviyesini takip edeceğiz. Günün ekonomik takvimine baktığımızda ise ABD’den 

tarım dışı istihdam verisini akip edeceğiz. Geçtiğimiz ay süpriz bir şekilde düşen verinin bu ay 414 bin beklentisini aşması bekleniyor. Beklenti 

üzerinde gelen açıklamalarda dolar cinsi varlıklarda değer kazancı görülebilir. Beklenti altına gelen açıklamalarda ise dolar cinsi varlıklarda değer 

kaybı görülebilir. Tarım dışı istihdam verisini takip ederken aynı saatte açıklanan işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verisini de takip edeceğiz.  

 Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler haftanın dördüncü işlem 

gününü yataya yakın karışık bir seyirle tamamladı. Nikkei 

endeksi %0,43 düşüşle tamamladı. Hang Seng endeksi  %

0,22 düşerken, Güney Kore Kospi endeksi %0,25 yükseldi 

 OPEC'ten yapılan açıklamada, grubun mevcut petrol piyasası 

temelleri ve görünümüne ilişkin vardığı fikir birliği doğrul-

tusunda, aralık ayı için de günlük 400 bin varil üretim artışına 

gidileceği ifade edildi. 
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Yurt İçi Piyasalar 
Yurt İçi Piyasalar Özeti 

04.11.2021 Kapanış 
Günlük Değişim 

(%) 
YBB Değişim (%) 

BIST 100 1 575,67 1,85 6,70 

BIST 50  1 385,15 2,05 4,28 

BIST 30 1 705,88 2,14 4,27 

BİST SINAİ 2 755,01 0,69 17,73 

BİST MALİ  1 534,56 2,11 -1,95 

BİST BANKA 1 450,72 2,01 -6,88 

BİST TEKNOLOJİ 2 089,49 1,68 6,97 

VIOP 30 Yakın Vade  1 735,75 1,61 5,68 

Gösterge Tahvil Faizi  17,72 -1,01 18,45 

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100  Hisseleri 

04.11.2021 
Son  

Kapanış 

Günlük  

Değişim (%) 

Hacim  

000’TRY 

Hisse  

Kodu 

YÜKSELENLER     

GÜLER YATIRIM 
HOLDİNG 

1,98 10,00 332 565,4 GLYHO 

ZİRAAT GYO 2,43 9,95 156 016,1 ZRGYO 

HALK GYO 2,88 9,92 80 917,8 HLGYO 

TÜRK HAVA YOLLARI 16,97 8,92 3 407 742,8 THYAO 

TURKCELL 16,83 6,25 564 865,4 TCELL 

DÜŞENLER     

ÇAN TERMİK CANTE 11,70 -10,00 159 308,7 

SARKUYSAN SARKY 18,33 -3,78 55 540,3 

ERBOSAN 132,20 -2,07 264 883,5 ERBOS 

COCA-COLA CCOLA 88,90 -1,77 70 683,4 

ZORLU ENERJİ 1,74 -1,69 121 026,9 ZOREN 

04.11.2021 
Hisse  

Kodu 

Son  

Kapanış 

Günlük  

Değişim 
(%) 

Hacim  

000’TRY 

TÜRK HAVA YOLLARI THYAO 16,97 8,92 3 407 742,8 

GARANTİ BANKASI GARAN 10,45 0,67 2 652 957,5 

İŞ BANKASI ISCTR 6,18 3,69 943 005,4 

YAPI KREDİ BANKASI YKBNK 2,98 3,47 918 580,8 

TSKB TSKB 1,53 2,00 853 721,0 

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler 

KAP ve Şirket Haberleri 

 Brüt rezervler azaldı, net rezervler arttı…Merkez bankası tarafından açıklanan 

verilere göre 29 Ekim haftasında brüt döviz rezervlerinde 1,3 milyar dolar, altın 

rezervlerinde ise 17 milyon dolarlık düşüş görüldü. Böylece brüt rezervler haftalık 

bazda 1,4 milyar dolar azalarak 123,8 milyar dolar seviyesine geriledi. Genel topla-

ma baktığımızda ise yılbaşından bu yana brüt rezervlerde 30,6 milyar dolar artış 

görülürken 52 haftalık değişim 39,4 milyar dolar olarak kaydedildi. Net rezervler 

aynı haftada 19,9 milyar dolardan 20,4 milyar dolar seviyesine yükseldi. Bankalar-

la yapılan SWAP hariç net rezervler ise -47,9 milyar dolar oldu. 

 Yabancı yatırımcının tahvil satışı devam ediyor…29 Ekim haftasında yurt dışı 

yerleşikler 24,4 milyon dolar değerinde hisse senedi alırken, 58,1 milyon dolar 

değerinde tahvil satışı gerçekleştirdi. Bir önceki hafta hisse senedi tarafında 102,9 

milyon dolar, tahvil tarafında ise 103,0 milyon dolarlık satış gerçekleştirmişlerdi. 

Yılbaşından bu yana bakıldığında, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi pozisyonu 1,4 

milyar dolar azalırken DİBS ve ÖST’lerdeki pozisyonları sırasıyla 1,6 milyar ve 50,2 

milyon dolarlık artış kaydetti. 

 Döviz mevduatlarında düşüş sürüyor…TCMB verilerine göre 29 Ekim haftasında 

yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatları 1,6 milyar dolar azalarak 232,9 milyar dolar 

seviyesine geriledi. Verilere göre gerçek kişilerin döviz mevduatları 740,1 milyon 

dolar, tüzel kişilerin döviz mevduatları ise 849,6 milyon dolar azaldı. Parite etkisin-

den arındırılmış döviz mevduatlarına bakıldığında ise haftalık bazda 1,4 milyar 

dolarlık düşüş görülürken, bu düşüşün 720 milyon dolarını gerçek kişiler, 709 

milyon dolarını tüzel kişilerin döviz mevduatlarındaki düşüşler oluşturdu. 

KAP ve Şirket Haberleri 

 Qua Granite, 04.11.2021 tarihinde ortalama 11,812 TL işlem fiyatı üzerinden 

25.000 TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirdi. Bu işlemin Şirket’in sermayesine 

oranı %0,01 oldu. Şirket’in 31.08.2021 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay 

alımlarının sermayesine oranı ise %623 seviyesine ulaştı. 

 VBT Yazılım, Şirket’in faaliyetlerininin geliştirilmesi amacıyla Arnavutluk'ta 

6.000.000 LEK (Arnavutluk Para Birimi) sermayeli bir şirket kurulmasına karar 

verilmiştir. Kurulacak şirketin sermayesinin tamamı VBT Yazılım A.Ş. tarafından 

karşılanacak olup şirketin 31.12.2021'e kadar kurulması planlanmaktadır. 

 Enka İnşaat, 03.11.2021 tarihinde 10,76-10,81 TL fiyat aralığından 100,000 TL 

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

sermayesine oranı %0,378 seviyesine ulaştı. 

 Kontrolmatik'in iştiraki Plan S Uydu, geliştirdiği IoT test uyduları için, 2022 yılın-

da 3 adet uydunun yörüngeye gönderilmesine yönelik anlaşma imzaladığını duyur-

du. 

 Aksa Akrilik, 04.11.2021 tarihinde 23,26-23,60 TL fiyat aralığından 110,000 TL 

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

sermayesine oranı %19,89713 seviyesine ulaştı. 

 Girişim Elektrik, %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji ve Otomasyon ile Türk bir 

müteahhitlik firması arasında Semerkant Kültür Merkezi Orta Gerilim Elektrik 

Aksamları'nın tedariki için sözleşme imzaladığını ve sözeşme bedelinin vergiler 

hariç 1.277.092,80 dolar olduğunu bildirdi. 

 Girişim Elektrik, %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji ve Otomasyon ile Türk bir 

müteahhitlik firması arasında Semerkant Kültür Merkezi Orta Gerilim Elektrik 

Aksamları'nın tedariki için sözleşme imzaladığını ve sözeşme bedelinin vergiler 

hariç 1.277.092,80 dolar olduğunu bildirdi. 

 Turkcell, bağlı ortağı Turkcell Ödemenin mevcut ve farklı pazarlarda büyümesin-

in hızlandırılarak iş hacminin büyütülmesi stratejisi kapsamıunda, Şirkete kaynak 

sağlanması amacıyla kısmi hisse satışı alternatifleri değerlendirileceğini ve satış 

sürecinin yönetimi için yatırım bankası JP Morgan’a yetki verileceğini, potansiyel 

yatırımcılarla görüşmelerin bu ay itibariyle başlatılacağını bildirdi.  
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Araştırma  

 Kardemir’in 2021 yılı 9 aylık konsolide net karı 2,1 milyar TL olarak açık-

landı. Şirket’in 2020 yılı 9 aylık net zararı ise 396,4 milyon TL olarak 

kaydedilmişti. 

 Vestel, %100 bağlı ortaklığı Vestel Ticaret AŞ'nin Polonya'da iştirakleri 

olan Vestel Poland Sp.  ile Vestel Polska Technology Center Sp. Vestel 

Poland Sp. z.o.o. çatısı altında birleştirildiğini, bu işlemle sadeleştirilmiş 

kurumsal yapı amaçlandığını belirtti. 

 Vakıfbank'ın, 2021 yılı 9 aylık konsolide net karı 2,6 milyar TL olarak 

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

olarak kaydedilmişti. 

 Fonet'in, 2021 yılı 9 aylık konsolide net karı 25,2 milyon TL olarak açık-

landı. Şirket’in geçen seneki söz konusu net karı ise 17,6 milyon TL 

olarak kaydedilmişti. Buna göre Şirket, geçen seneye göre söz konusu 

net karlılığını %43 artırdı. 

 Tüpraş'ın, 2021 yılı 9 aylık konsolide net karı 1,9 milyar TL olarak açık-

landı. Şirket’in geçen seneki söz konusu net zararı ise 2,9 milyar TL 

olarak kaydedilmişti. 

 Aksa Akrilik Kimya'nın, 2021 yılı 9 aylık konsolide net karı 768,0 milyon 

TL olarak açıklandı. Şirket’in geçen seneki söz konusu net karı ise 182,4 

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

konusu net karlılığını %321 artırdı. 

 Sabancı Holding'in, 2021 yılı 9 aylık konsolide net karı 6,9 milyar TL 

olarak açıklandı. Şirket’in geçen seneki söz konusu net karı ise 3,8 milyar 

TL olarak kaydedilmişti. Buna göre Şirket, geçen seneye göre söz ko-

nusu net karlılığını %81 artırdı. 

 Netaş'ın, 2021 yılı 9 aylık konsolide net zararı 136,9 milyon TL olarak 

açıklandı. Şirket’in geçen seneki söz konusu net zararı ise 10,4 milyon 

TL olarak kaydedilmişti. 

 Zorlu Enerji'nin, 2021 yılı 9 aylık konsolide net zararı 55,3 milyon TL 

olarak açıklandı. Şirket’in geçen seneki söz konusu net karı ise 98,6 

milyon TL olarak kaydedilmişti. 

 Ülker Bisküvi'nin, 2021 yılı 9 aylık konsolide net karı 654,7 milyon TL 

olarak açıklandı. Şirket’in geçen seneki söz konusu net karı ise 681,6 

milyon TL olarak kaydedilmişti. 

 Turkcell'in, 2021 yılı 9 aylık konsolide net karı 3,6 milyar TL olarak 

açıklandı. Şirket’in geçen seneki söz konusu net karı ise 2,9 milyar TL 

olarak kaydedilmişti. Buna göre Şirket, geçen seneye göre söz konusu 

net karlılığını %24 artırdı. 

 Şok Marketler'in, 2021 yılı 9 aylık konsolide net karı 314,4 milyon TL 

olarak açıklandı. Şirket’in geçen seneki söz konusu net karı ise 109,1 

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

konusu net karlılığını %188 artırdı. 

 Aygaz'ın, 2021 yılı 9 aylık konsolide net karı 520,7 milyon TL olarak 

açıklandı. Şirket’in geçen seneki söz konusu net zararı ise 103,0 milyon 

TL olarak kaydedilmişti. 

 Anadolu Efes'in, 2021 yılı 9 aylık konsolide net karı 1,3 milyar TL olarak 

açıklandı. Şirket’in geçen seneki söz konusu net karı ise 688,8 milyon TL 

olarak kaydedilmişti. Buna göre Şirket, geçen seneye göre söz konusu 

net karlılığını %83 artırdı. 

 Torunlar GYO'nun, 2021 yılı 9 aylık konsolide net karı 67,2 milyon TL 

olarak açıklandı. Şirket’in geçen seneki söz konusu net zararı ise 444,4 

milyon TL olarak kaydedilmişti. 

 Aksa Enerji'nin, 2021 yılı 9 aylık konsolide olmayan net karı 57,3 milyon 

TL olarak açıklandı. Şirket’in geçen seneki söz konusu net karı ise 41,7 

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

konusu net karlılığını %37 artırdı. 

 Ünlü Yatırım Holding'in, 2021 yılı 9 aylık konsolide net karı 35,8 milyon 

TL olarak açıklandı. Şirket’in geçen seneki söz konusu net karı ise 11,5 

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

konusu net karlılığını %311 artırdı. 

 Europap Tezol'un, 2021 yılı 9 aylık konsolide net karı 119,6 milyon TL 

olarak açıklandı. Şirket’in geçen seneki söz konusu net karı ise 38,1 

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

konusu net karlılığını %213 artırdı. 

 Senkron Güvenlik'in, 2021 yılı 9 aylık konsolide net karı 15,2 milyon TL 

olarak açıklandı. Şirket’in geçen seneki söz konusu net karı ise bir mi-

lyon TL olarak kaydedilmişti. 

 Anatolia Tanı'nın, 2021 yılı 9 aylık konsolide net karı 213,1 milyon TL 

olarak açıklandı. Şirket’in geçen seneki söz konusu net karı ise 173,1 

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

konusu net karlılığını %23 artırdı. 

  


