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SABAH BÜLTENİ 

Uluslararası Piyasalar 

 New York Borsası, Cuma günü gerçekleştirilen işlemlerini düşüşle tamamladı. 

Kapanışta Dow Jones endeksi, 180 puana yakın değer kaybetti ve %0,53 

azalarak 33.614,80 puana geriledi. S&P 500 endeksi %0,79 azalışla 4.328,87 

puana ve Nasdaq endeksi %1,66 kayıpla 13.313,44 puana düştü. 

 ABD’de tarım dışı istihdam Şubat’ta 678 bin arttı, işsizlik %4’ten %3,8’e düştü. 

 Piyasa beklentisi 423 bin artması, işsizlik oranının %3,9 olmasıydı. Ortalama 

saatlik kazançlar aylık bazda değişmedi. Beklenti %0.5 artıştı. Önceki ay %0,7 

artış kaydedilmişti. Saatlik kazançlar yıllık bazda da %5.8 beklentisine karşılık %

5,1 yükseldi. İşgücüne katılım oranı Şubat’ta %62,3 olarak tahminlere yakın 

gerçekleşti. 

 Chicago Fed Başkanı Charles Evans ABD’de istihdam rakamlarının bir süredir 

oldukça iyi geldiğini belirterek istihdam piyasasının güçlü olduğunu söyledi. 

Evans bugünkü verinin Fed’in kararında değişikliğe neden olmayacağını belirtti. 

 Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı. İngiltere'de 

FTSE 100 endeksi %3,20 azalarak 7.006,99 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi 

%4,41 düşerek 13.094,54 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi %4,97 değer kaybıy-

la 6.061,66 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %6,24 gerileyerek 

22.464,86 puana indi. 

 Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin ocak 

ayına ilişkin perakende satış verilerine göre,aylık bazda %0,6, yıllık bazda %8,3 

arttı. Veri, Ocak ayında aylık %0,2, yıllık %7,8 yükselmesine karşın tahminlerin 

altında kaldı. Perakende satışların ocakta aylık %1,5 ve yıllık %9,5 artması 

bekleniyordu. AB ülkeleri arasında Ocak’ta aylık bazda perakende satışlarda en 

yüksek artış %5,9 ile Polonya'da, %4,2 ile Lüksemburg'da, %3,7 ile de Dani-

marka'da gerçekleşti. En fazla düşüş ise %4,6 ile Slovenya'da, %2,8 ile Porteki-

z'de ve %2,5 ile Litvanya'da oldu. Perakende satışlar, yıllık bazda Slovenya'da %

32,3, Polonya'da %19,5, Litvanya'da %18,2 artarken, Finlandiya'da %2,4 geriledi. 

Forex - Emtia Piyasası 
EURUSD, 1,0876 destek seviyesi üzerinde fiyatlanmaya başladı. Ancak, bu seviyenin 
üzerinde günlük bar kapanışı gerçekleştirmesi halinde tepki alımları görülebilir. Bu 
durumda ilk direnç seviyemiz 1,0930 olacaktır. Aksi takdirde, 1,0876 seviyesi altın-
da kalıcılık sağlanması halinde ise yeni dip seviyeleri gündeme gelebilir. 

Destek: 1,0876 

Direnç: 1,0930– 1,0964 –1,1007 

 

Yurt İçi Piyasalar 

 BIST100 endeksi, Cuma günü gerçekleştirilen işlemlerinde 32,54 puan ve %1,61 

değer kaybederek 1.990,75 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi %0,62 ve 

holding endeksi %1,78 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla ka-

zandıran %0,83 ile gayrimenkul, yatırım ortaklığı en çok gerileyen ise %4,56 ile 

iletişim oldu. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 29'u prim yaptı, 68'i geriledi. 

Kardemir (D), Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası ve ASELSAN 

en çok işlem gören hisse senetleri oldu. 

 VİOP BİST30 yakın vade kontratı, 2280,00 puandan başladığı günü önceki güne 

göre 48,00 puan ve %2,10 değer kaybederek 2242,50 puandan kapattı. 

 

 

 

 

Forex—Emtia Piyasaları Özeti  

4.03.2022 Son Fiyat Günlük Değişim (%) YBB Değişim (%) 

EUR/USD 1,0873 -0,53 -4,42 

USD/TRY 14,2688 0,38 6,46 

EUR/TRY 15,5142 -0,19 2,71 

Altın / Ons 1989 0,94 8,70 

BRENT Petrol  128,43 9,82 65,14 

Yurt İçi Piyasalar Özeti 

4.03.2022 Kapanış 
Günlük Değişim 

(%) 
YBB Değişim (%) 

BIST 30 2 282,29 2,02 12,70 

BIST 100 2 023,29 1,87 8,92 

VIOP  30 Yakın Vade 2 292,25 1,81 13,35 

Gösterge Tahvil 22,91 -0,35 0,93 

Piyasada Bugün Beklenti Önceki 

17:30 TRY Hazine Nakit Dengesi (Şub ) - -37,800B 

     

     

     

     

Piyasada Bugün Beklenti Önceki 

10:00 EUR Almanya Fabrika Siparişleri (Aylık) (Oca) 1,00% 2,80% 

10:00 EUR Almanya Perakende Satışları (Yıllık) (Oca) 9,80% 0,00% 

10:00 EUR Almanya Perakende Satışları (Aylık) (Oca) 1,80% -5,50% 

12:30 EUR Sentix Yatırımcı Güveni (Mar) 5,3 16,6 

18:00 USD 
Conference Board (CB) İstihdam Trend 

Endeksi (Şub ) 
 117,62 

23:00 USD Tüketici Kredisi (Oca) 23,80B 18,90B 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti 

4.03.2022 Kapanış 
Günlük 

Değişim (%) 

YBB  

Değişim (%) 

Dow Jones Industrial 33 614,80 -0,53 -7,49 

S&P 500  4 328,87 -0,79 -9,18 

Nasdaq 13 313,44 -1,66 -14,90 

NIKKEI 225 25 985,47 -2,23 -9,75 

DAX 13 094,54 -4,41 -17,57 

MSCI EM 1 171,31 -0,06 -4,93 

ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri 1,73 -6,07 14,46 

https://tr.investing.com/economic-calendar/turkish-treasury-cash-balance-1395
https://tr.investing.com/economic-calendar/german-factory-orders-130
https://tr.investing.com/economic-calendar/german-retail-sales-740
https://tr.investing.com/economic-calendar/german-retail-sales-138
https://tr.investing.com/economic-calendar/sentix-investor-confidence-268
https://tr.investing.com/economic-calendar/cb-employment-trends-index-660
https://tr.investing.com/economic-calendar/cb-employment-trends-index-660
https://tr.investing.com/economic-calendar/consumer-credit-52
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Uluslararası Piyasalar - 

 Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler haftanın son işlem gününü de düşüşle  

tamamladı. Nikkei endeksi %2,23, Hang Seng endeksi %2,50 ve Güney Kore Kospi 

endeksi %1,22 değer kaybetti. 

 Çin’de, giden sevkiyatlar yılın ilk iki ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre % 

16,3 artarak analistlerin %15,0'lik artış beklentilerini geride bıraktı, ancak Aralık 

ayındaki % 20,9'luk artıştan düştü. İthalat, Aralık ayındaki % 19,5'lik artıştan 

hafifleyerek % 15,5 arttı ve tahmin edilen %16.5'lik artışın altında kaldı. Fabrika 

faaliyeti normal olarak uzun tatil sırasında işçiler memleketlerine döndükçe önem-

li ölçüde yavaşladı. Ancak birçok fabrika işçisi, COVID-19 endişeleri nedeniyle üst 

üste üçüncü yıl eve dönmedi. 

 S&P Global Ratings'in Asya Pasifik baş ekonomisti Louis Kujis, "Bu rakamlar mu-

htemelen iyi karşılanacak. Çin'in ihracatı yüksek ve ithalatı da devam ediyor" dedi 

ve ihracatın hala büyümeyi destekleyen ekonominin bir bileşeni olmaya devam 

ettiğini de sözlerine ekledi. 

 Rus bankaları, Visa ve Mastercard’ın ülkedeki faaliyetlerini durdurmasının ardın-

dan Çinli UnionPay ödeme sistemlerini kullanan kartlar çıkartmaya hazırlanıyor. 

 Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’in cumartesi günü imzaladığı 

kararnameye göre, ülkedeki sermaye kontrollerinin devam ettiği bir ortamda 

temerrütleri önlemek amacıyla, Rus şirketlerinin yabancı alacaklılara ruble ile 

ödeme yapmasına izin verilecek. 

 Rusya Devlet Başkanı Putin, bir ülkeden uçuşa yasak bölge koyma girişiminin 

askeri faaliyetlere doğrudan katılım olarak değerlendirileceğini belirterek, "Bize 

uygulanan yaptırımlar Rusya'ya savaş ilan etmek gibidir." ifadesini kullandı. 

 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Putin’e, Ukrayna’daki savaşı derhal durdurması 

ve tüm kuvvetlerini koşulsuz olarak Ukrayna’dan geri çekmesi çağrısında bulundu. 

Stoltenberg, Ukrayna’da uçuşa yasak bölge oluşturulmayacağını ve asker gönde-

rilmeyeceğini yineledi. 

Uluslararası Endeksler  

4.03.2022 Kapanış 
Günlük Değişim 

(%) 
YBB Değişim (%) 

Dow Jones Industrial 33 614,80 -0,53 -7,49 

S&P 500  4 328,87 -0,79 -9,18 

Nasdaq 13 313,44 -1,66 -14,90 

NIKKEI 225 25 985,47 -2,23 -9,75 

DAX 13 094,54 -4,41 -17,57 

MSCI EM 1 171,31 -0,06 -4,93 

ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri 1,73 -6,07 14,46 

FTSE 100 6 987,14 -3,48 -5,38 

CAC 40 Index 6 061,66 -4,97 -15,26 

Hang Seng (Hong Kong) 21 905,29 -2,50 -6,38 

Kospi (Güney Kore) 2 713,43 -1,22 -8,87 

Forex—Emtia Piyasaları  

4.03.2022 Kapanış Günlük Değişim (%) YBB Değişim (%) 

USD/TRY 14,2688 0,38 6,46 

EUR/TRY 15,5142 -0,19 2,71 

EUR/USD 1,0873 -0,53 -4,42 

GBP/USD 1,3213 -0,01 -2,36 

USD / JPY 114,91 0,08 -0,17 

USD/CAD 1,2709 -0,12 0,51 

Altın  / Gram 912,34 1,33 16,77 

Altın / Ons 1989 0,94 8,70 

Gümüş 25,89 0,64 11,20 

BRENT Petrol  128,43 9,82 65,14 

 

Ons Altın, 1995 direnç seviyesi altında işlem görmeye başladı. Ancak, bu seviyenin 

altında günlük bar kapanışı gerçekleştirmesi halinde kar satışları gündeme gelebilir. 
Bu durumda ilk destek seviyemiz 1964 olacaktır. Olası, 1995 seviyesi üzerindeki atak-
larda ise 2032 direnç  seviyesini izliyor olacağız. 

 

Destek:1964 — 1932 — 1904 

Direnç: 1995 – 2032 — 2068 

 

 

 

 

Forex - Emtia Piyasası 

Günün Yorumu 

 Küresel piyasalar, Rusya’ya olan yaptırımların genişlemesiyle birlikte güvenli limanlara kaçış fiyatlanıyor. Bu doğrultuda, risk iştahının kesildiğini ve 

enerji fiyatlarında da artışların devam ettiğini söyleyebiliriz. Bu duruma ek olarak ABD Başkanı Biden’ın yaptırımları enerji için de genişleteceklerini 

duyurması piyasalardaki satıcılı seyirde etkili oldu.  ABD endeksleri haftanın son gününü de düşüşle tamamladı. Dow Jones, 4.haftayı da ekside kapa-

tarak %1,3 değer kaybetti.  Veri bazında baktığımızda ise tarım dışı istidam verisi 678 bin açıklanarak beklentileri aşarken işsizlik oranı da %3,8 ile 

piyasa beklentisinin üzerinde bir iyileşme gösterdi. Öte yandan haftalık saatlik kazançlarda ise kabaca 1 centlik artış görmekteyiz ve bu alandaki 

yükselişin hızının kesildiğini notlarımıza eklememizde fayda var. Avrupa’daki endekslerde ise kayıplar %5 seviyesine kadar yükseldi. Jeopolitik risk-

lerin yakından takip edildiği bölgede 6,7 milyar dolar kadar da sermaye çıkışını takip ettik. Doğalgaz fiyatlarındaki yükseliş ise 200 € seviyesine kadar 

yükseldi. Geçtiğimiz haftayı kayıpla kapatan Asya endeksleri, bu haftaya da satıcılı olarak başladı. Bölgedeki haber akışına baktığımızda ise Çin, 2022 

büyüme hedefini %5,5 olarak açıkladı. Yurt içi piyasalar tarafında ise haftanın son işlem gününde negatif taraftaydık. Haftanın özelinde dışarıda ABD 

ve Çin enflasyonu gündemimizde yer alacak. Öte yandan Avrupa Merkez Bankası toplantısı da ajandamızda yer alacak. İçeride ise Perşembe günü 

işsizlik, Cuma günü  sanayi üretimi, ödemeler dengesi ve Piyasa Katılımcıları Anketini gündemimizde yer alacak. Gün özelinde ise Almanya’dan fabri-

ka siparişleri ve perakende satışlar, Euro Bölgesi’nden yatırımcı güvenini yurt içinde ise hazine nakit dengesini takip edeceğiz. 
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Yurt İçi Piyasalar Özeti 

4.03.2022 Kapanış 
Günlük Değişim 

(%) 
YBB Değişim (%) 

BIST 100 1 990,75 -1,61 7,16 

BIST 50  1 802,04 -1,77 9,47 

BIST 30 2 237,34 -1,97 10,48 

BİST SINAİ 3 614,19 -1,56 6,17 

BİST MALİ  1 782,81 -0,92 1,64 

BİST BANKA 1 645,26 -0,62 3,10 

BİST TEKNOLOJİ 2 675,23 0,51 4,48 

VIOP 30 Yakın Vade  2 242,50 -2,10 10,89 

Gösterge Tahvil Faizi  23,40 2,14 3,08 

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100  Hisseleri 

4.03.2022 
Son  

Kapanış 

Günlük  

Değişim (%) 

Hacim  

000’TRY 

Hisse  

Kodu 

YÜKSELENLER     

VERUSA HOLDİNG 51,95 9,92 46 605,1 VERUS 

ODAŞ ELEKTRİK 1,46 9,77 522 455,4 ODAS 

GLOBAL YATIRIM 
HOLDİNG 

2,07 9,52 118 617,1 GLYHO 

DOĞAN HOLDİNG 2,89 9,06 842 703,2 DOHOL 

SARKUYSAN 17,73 4,42 30 086,2 SARKY 

DÜŞENLER     

TURKCELL TCELL 20,30 -5,05 243 461,3 

ANADOLU EFES AEFES 21,52 -4,78 100 285,3 

KOÇ HOLDİNG 30,96 -4,44 626 584,0 KCHOL 

TAV HAVALİMANLARI TAVHL 31,20 -4,29 240 241,7 

FORD OTOSAN 249,90 -4,00 287 882,7 FROTO 

4.03.2022 
Hisse  

Kodu 

Son  

Kapanış 

Günlük  

Değişim 
(%) 

Hacim  

000’TRY 

KARDEMİR D KRDMD 13,52 -0,66 4 558 652,0 

EREĞLİ DEMİR ÇELİK EREGL 34,00 -3,79 2 735 353,7 

TÜRK HAVAYOLLARI THYAO 25,30 -2,47 2 055 720,1 

GARANTİ BANKASI GARAN 11,85 0,59 1 737 688,6 

ASELSAN ASELS 24,20 1,60 1 564 134,6 

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler 

 TCMB verilerine göre, reel efektif döviz kuru TÜFE bazında Şubat'ta aylık bazda 

2,01 puan artarak 54,78'e çıktı. Endeks, Ocak'ta 52,77 düzeyinde bulunuyordu. Bu 

dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif Döviz kuru endeksi de 3,91 puan artışla 

71,27'den 75,18'e yükseldi. 

 Türk lirasının değeri, Şubat'ta 2021'in aynı ayına göre TÜFE bazında 14,76 puan, Yİ-

ÜFE bazında ise 5,85 puan azaldı. 

 Türkiye'nin risk primi göstergesi jeoolitik riskin artmasıyla 2008 yılından bu yana 

en yüksek seviyeyesi olan 650 baz puana yükseldi. 

 Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye 

göre, Ankara'da ortalama 18,08 liradan satılan benzinin litre fiyatı 18,77 lira olacak. 

Benzinin litresi İstanbul'da 17,99 liradan 18,68 liraya, İzmir'de 18,11 liradan 18,80 

liraya çıkacak. Ayrıca, Ankara'da ortalama 19,01 liradan satılan motorinin litre 

fiyatı 19,85 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 18,93 liradan 19,77 liraya, 

İzmir'de 19,02 liradan 19,86 liraya çıkacak. 

 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na (EPDK) elektrik alım fiyatlarına müdahalede 

bulunabilme yetkisi verilecek. Taslak halindeki düzenlemenin yakında TBMM'ye 

gelmesi beklenirken, düzenleme kapsamında (Enerji Piyasaları İşletme AŞ) EPİAŞ 

tarafından işletilen Borsadaki enerji fiyatlarının maliyet bazlı fiyatlandırılmasına 

ilişkin EPDK'ye yetki verilecek. Bu şekilde örneğin tüm dünyada artan doğalgaz 

fiyatları sebebiyle elektrik üretim maliyetleri düşen ve talebin arttığı ithal ya da yerli 

kömür, güneş, rüzgar, hidroelektrik, jeotermal gibi elektrik üretilen alanlara tavan 

fiyat uygulanacak. Bu yetkinin, EPDK'ye 6 ayla sınırlı olarak verilmesi planlanıyor. 

 Resmi Gazete’de yayımlanan karar göre, KKM’de vadesi gelen mevduatlar için 

yenileme imkanı getirildi. Vadesi geldiğinde KKM imkânından yararlanmaya de-

vam etmek isteyenler, ilk açılışta dönüşümü yapılan döviz tutarı ve dönüşüm kuru 

üzerinden destekten yararlanmaya devam edebilecek. Öte yandan, yeni düzen-

leme ile yurt içi yerleşik tüzel kişiler için KKM’de dövizden TL’ye dönüş için en kısa 

vade 6 aydan 3 aya indirildi. Böylelikle, şirketler dövizlerini 3 aylık süre için KKM’ye 

dönüştürebilecek ve vade sonunda ise yenileme imkanına sahip olabilecek. 

 

 

 

 

 

Yurt İçi  Piyasalar 
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KAP ve Şirket Haberleri 

 Enka İnşaat, 02.03.2022 tarihindeki Yönetim Kurulu Kararı ile 3,5 milyar 
TL temettü dağıtma kararı aldı. Buna göre Şirket, hisse başına net 0,45 
TL nakit kar payı ödeyecek. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 13.04.2022, 
ödeme tarihi 15.04.2022 olurken konunun gündemde yer aldığı Genel 
Kurul tarihi ise 25.03.2022 olarak belirlendi. 

 Şişe Cam, 04.03.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile toplamda 1,1 
milyar TL nakit olarak kar payı dağıtımı gerçekleştirecek. Buna göre Şir-
ket, hisse başına net 0,3672 TL peşin temettü ödeyecek. Hak kullanım 
tarihi 31.05.2022, ödeme tarihi 02.06.2022 olarak belirlendi. 

 Deva Holding, 04.03.2022 tarihinde Yönetim Kurulu Kararı ile toplamda 
131,2 milyon TL nakit temettü dağıtacak. Buna göre Şirket, Agrubu pay 
sahiplerine hisse başına net 20.845.5553,74 TL, B ve C grubu pay sa-
hiplerine hisse başına net 0,135 TL peşin olarak kar payı ödeyecek. Nakit 
kar payı hak kullanım tarihi 11.04.2022, ödeme tarihi ise 13.04.2022 
olarak belirlendi.   

 Sabancı Holding, 04.03.2022 tarihinde ortalama 15,59 TL işlem fiyatı 
üzerinden 750.000 TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirdi. Şirket’in 
yapmış olduğu bu işlemin sermayesine oranı %0,0368 oldu. Şirket’in 
17.07.2021 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının 
sermayesine oranı ise %1,4034 seviyesine ulaştı. 

 Arçelik, 04.03.2022 tarihinde ortalama 54,772 TL işlem fiyatı üzerinden 
450.000 TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirdi. Şirket’in yapmış 
olduğu bu işlemin sermayesine oranı %0,067 oldu. Şirket’in 02.07.2021 
tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının sermayesine oranı ise 
%7,8686 seviyesine ulaştı. 

 İndeks Bilgisayar, mevcut program kapsamında 3 Mart 2022 tarihinde 
665.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu INDES payları 
8.376.571 adet'e ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı % 3,74) 

 Gen İlaç, 03.03. 2022 tarihinde ortalama 14,39 TL işlem fiyatı üzerin-
den 100.000 TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirdi. Şirket’in yapmış 
olduğu bu işlemin sermayesine oranı %0,033 oldu. Şirket’in 22.10.2021 
tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarnın sermayesine oranı ise 
%0,366 seviyesine yükseldi. 

 Kervan Gıda, 04.03.2022 tarihinde 10,63 TL – 10,68 TL işlem aralığın-

dan üzerinden 29.056 TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirdi. Şirket’in 
yapmış olduğu bu işlemin sermayesine oranı %0,023 oldu. Şirket’in 
05.07.2021 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının 
sermayesine oranı ise %0,43 seviyesine ulaştı. 

 Kontrolmatik’in bağlı ortaklığına Progresiva Enerji Yatırımları Tic. A.Ş.'nin 
EPDK’ya yaptığı başvuruya istinaden EPDK tarafından, 20 yıl süreyle 
elektrik enerjisi ve/veya kapasitesi ticareti yapmak üzere Tedarik Lisansı 
verildi. Yapılacak enerji depolama tesisi, alanında Türkiye'de ilk, Dü-
nya'da da sayılı örneklerinden olacak.  

 Kontrolmatik, Irak Elektrik Bakanlığı'na, Dünya Bankası projesi olan "63 
(MVA) 132/33kV PTR Ekipmanlar" için vermiş olduğu, toplam 3.550.000,
-USD tutarındaki teklif kabul edilmiş ve bugün tarafımıza sözleşmeye 
davet yazısı geldiği bildirdi. 

 Girişim Elektrik, Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından 04/03/2022 tari-
hinde gerçekleştirilen ''Beton Köşk ve Hücre(SCADA) Alımı (Batman-
Şırnak-Siirt) İşi'' ihalesine katılmış ve en avantajlı fiyatı vererek, ihalede 1. 
oldu. İhalede teklif edilen toplam bedel 4.440.000 USD’dı. 

 Migros, 5 adet Migros, 3 adet Migros Jet ve 3 adet Macrocenter 
formatında toplam 11 satış mağazası Şubat ayı içerisinde ekte belirtilen 
tarihlerde hizmete açarak yurt içinde toplam mağaza sayısı 2.573’e 
yükseltti. 

 Gen İlaç’ın 2021 yılı dönem net karı 310,8 milyon TL olarak kaydedildi. 
Şirket’in 2020 yılı dönem net karı ise 208,2 milyon TL idi. Bu sonuçlara 
göre Şirket, yıllık bazda dönem net karını %49 artırdı. 

 Deva Holding’in 2021 yılı dönem net karı 1,1 milyar TL olarak kaydedildi. 
Şirket’in 2020 yılı dönem net karı ise 651,4 milyon TL idi. Buna göre Şir-
ket, yıllık bazda dönem net karını %79 yükseltti. 

 Pegasus’un 2021 yılı dönem net karı 1,9 milyar TL olarak açıklandı. Şir-
ket’in 2020 yılı dönem net zararı ise 1,9 milyar TL idi. 

 Aydem Yenilenebilir Enerji, 2021 yılı dönem net zararı 120,2 milyon TL 
olarak açıklandı. Şirket’in 2020 yılı dönem net zararı ise 567,2 milyon TL 
idi.  

 Yazılım şirketi Netcadd halka arz başvurusunda bulundu. 
 

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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