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SABAH BÜLTENİ 

Uluslararası Piyasalar 

 Yurtdışında dün, New York borsası, güne yatay seyirle başlamasının ardından, 

tahvil faizlerinin yeniden yükselmesinin ardından teknoloji hisselerinin 

öncülüğünde düşüş gösterdi. Kapanışta Dow Jones endeksi, 100 puanın 

üzerinde değer kaybetti ve %0,39 azalışla 31.270,09 puana geriledi.  S&P 500 

endeksi %1,30 kayıpla 3.820 puana ve Nasdaq endeksi %2,70 azalışla 12.997,75 

puana düştü.  

 ABD’de ADP özel sektör istihdamı Şubat’ta 117 binle tahminlerin altında arttı. 

Verinin ekonomist beklentisi 177 bindi. 

 ABD'de ISM hizmet endeksi Şubat'ta Ocak ayındaki iki yılın en yüksek seviyesi 

olan 58,7'den 55,3'e düşerek dokuz ayın en düşük seviyesine geriledi. 

 ABD tarafında haftalık olarak açıklanan ham petrol stokları verisi -0,928 milyon 

ekonomist beklentisine karşın 21,563 milyon olarak açıklandı. 

 

Devamı... 

 

Forex - Emtia Piyasası 

ABD tahvil faizlerinin yükselmesiyle risk algısı düştü. Bunun sonucunda Altında 

gevşeme ve dolar endeksinde yükseliş gözlemledik. 

 

EURUSD, 1,2046 destek  seviyesini test etti. Bu seviyenin üzerinde günlük bar 

kapanışı gerçekleştirmesi halinde pozitif algı gündeme gelebilir. Bu durumda ilk 

direnç seviyemiz 1,2093 olacaktır. Aksi halde, 1,2046 seviyesini de kırması duru-

munda ise 1,1994 destek seviyesini takip ediyor olacağız. 

 

Altın, 1711 destek seviyesinin test etti. Bu seviyenin üzerinde günlük bar kapanışı 

gerçekleştirmesi durumunda tepki alımları görülebilir. Bu durumda ilk direnç seviye-

miz 1722 olacaktır. Aksi halde, 1711 seviyesini de kırması durumunda ise 1698 

destek seviyesini izliyor olacağız.  

Devamı... 

Yurt İçi Piyasalar 

 BIST100 endeksi, Çarşamba günkü işlemlerde, 2,23 puan ve %0,15 değer kaza-

narak günü 1.531,05 puandan tamamladı Bankacılık endeksi %0,53 değer 

kaybederken, holding endeksi %0,11 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında 

en fazla kazandıran %3,94 ile bilişim, en çok kaybettiren ise %2,14 ile madencilik 

oldu. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 50'si prim yaptı, 47'si geriledi. Türk 

Hava Yolları, Petkim, Garanti Bankası, Kardemir (D) ve Şişecam en çok işlem 

gören hisse senetleri oldu. 

 VİOP BİST30 yakın vade kontratı, 1617,50 puandan başladığı günü 0,25 puan ve 

%0,06 değer kaybederek 1615,00 puandan kapattı. 

 Şubat ayında TÜFE enflasyonu %0,75'lik piyasa beklentisi ve %0,6'lık bizim 

beklentimize karşılık %0,91 olarak gerçekleşti. Bu oran, Ocak ayında %14,97 

olan yıllık enflasyonun %15,61'e yükselmesine neden oldu. Enflasyondaki bu 

artışla birlikte Nisan ayında görülebilecek en yüksek enflasyon seviyesi tahmini-

miz, bir önceki tahminimiz olan %15,5'e karşılık %16,0'nın üzerine çıktı. Bu du-

rum, TCMB'nin enflasyon beklentilerini düşürmek için harekete geçmesine 

neden olabilir, ancak bununla ilgili görüşlerimizi bugün TCMB'nin 

gerçekleştireceği Yatırımcı Toplantısı sonrasında paylaşacağız. TCMB'nin 

önümüzdeki toplantıda politika faizi olan %17,0 üzerinde bir artış yapması duru-

munda %12,0 düzeyindeki yıl sonu tahminimizi revize etme ihtiyacı duymayız 

ancak aksi takdirde mevcut tahminimizi yukarı çekmemiz gerekecek.  

Devamı... 

 Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti 

9.02.2021 Kapanış 
Günlük 

Değişim (%) 

YBB  

Değişim (%) 

Dow Jones Industrial 31375,83 -0,03 2,51 
S&P 500  3911,23 -0,11 4,13 

Nasdaq 14007,7 0,14 8,69 

NIKKEI 225    

DAX    

MSCI EM    

VIX    

Destek Ve Dirençler 

 3. Destek 2. Destek 1. Destek Son Fiyat 1. Direnç 2. Direnç 3. Direnç 
EUR/USD 1,1919 1,1994 1,2046 1,2048 1,2093 1,2169 1,2214 

USD/TRY 6,9942 7,0829 7,2745 7,4563 7,5232 7,6284 7,7503 

EUR/TRY 8,3522 8,5213 8,7680 8,9900 8,9901 9,2262 9,3703 

Altın / Ons 1667 1684 1698 1710 1711 1722 1736 

BRENT  59,25 60,54 61,69 64,24 63,13 64,73 65,95 

Forex—Emtia Piyasaları Özeti  

03.03.2021 Son Fiyat Günlük Değişim (%) YBB Değişim (%) 

EUR/USD 1,2048 -0,11 -1,38 

USD/TRY 7,4563 0,11 0,28 

EUR/TRY 8,9900 0,13 -1,12 

Altın / Ons 1710 -0,23 -10,02 

BRENT Petrol  64,24 0,55 24,59 

Yurtiçi Piyasalar Özeti 

03.03.2021 Kapanış 
Günlük Değişim 

(%) 
YBB Değişim (%) 

BIST 30 1613,27 -0,09 -1,39 

BIST 100 1531,05 0,15 3,68 

VIOP  30 Yakın Vade 1615,00 -0,06 -1,86 

Gösterge Tahvil 15,08 1,07 0,80 

Piyasada Bugün Beklenti Önceki 

     

     

     

     

     

Piyasada Bugün Beklenti Önceki 

12:30 GBP 
İnşaat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) 

(Şubat) 
51,0 49,2 

- USD OPEC Toplantısı   

     

     

Piyasada Bugün Beklenti Önceki 

     

     

     

     

 Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti 

03.03.2021 Kapanış 
Günlük 

Değişim (%) 

YBB  

Değişim (%) 

Dow Jones Industrial 31 270,09 -0,39 2,17 

S&P 500  3 819,72 -1,31 1,69 

Nasdaq 12 997,75 -2,70 0,85 

NIKKEI 225 28 832,02 -2,46 5,06 

DAX 14 080,03 0,29 2,63 

MSCI EM 1 378,019 1,35 6,72 

VIX 26,67 10,66 17,23 
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Uluslararası Piyasalar 

 Fed, Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer 

aldığı "Bej Kitap" raporunun Mart 2021 sayısını yayımladı. Rapora göre, 

ekonomik faaliyetin ocaktan şubat ortasına kadar "ılımlı" bir şekilde arttığını 

belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının daha yaygın dağıtılmasıyla 

işletmelerin çoğunun gelecek 6 ila 12 aya dair iyimserliğini koruduğunu bildirdi.  

 Uluslararası Para Fonu (IMF), negatif faiz oranlarına ilişkin yayımladığı raporda 

"Düşük seviyedeki nötr reel faiz oranları dikkate alındığında, olumsuz yan etkileri 

olmasına rağmen birçok merkez bankası, er ya da geç negatif faiz oranı politi-

kasını düşünmek zorunda kalabilir" ifadesini kullandı. 

 Avrupa borsaları dünkü işlemlerde, İtalya hariç, günü yükselişle tamamladı. 

Fransa'da CAC 40 endeksi %0,35'lik artışla 5.830,06 puana, Almanya'da DAX 30 

endeksi ise %0,29 değer kazanarak 14.080,03 puana yükseldi. İngiltere'de FTSE 

100 endeksi, parlamentodaki bütçe görüşmelerinin ardından %0,93 değer kaza-

narak 6.675,47 puana ulaştı. İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise %0,16 azalarak 

23.046,77 puana geriledi. 

 Avrupa’da özel sektör tahvilleri yıllık 400 milyar Euro ile rekor kırdı. Ultra düşük 

fonlanma maliyetlerinin avantajını kullanmak isteyen şirketlerin ihraçları rekor 

sürede bu rakama ulaşmış oldu. 

 İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, parlamentodaki bütçe görüşmelerinde 

yaptığı sunumda, 2021 ve 2022 için 65 milyar sterlin değerinde ek bir mali teşvik 

paketinin daha olacağını söyledi. 

 İngiltere tarafında Şubat ayına ilişkin birleşik PMI verisi 49,8 beklentiye karşın 

49,6 olarak açıklandı. Aynı aya ait hizmet satın alma müdürleri endeksi ise 49,7  

ekonomist beklentisine karşılık 49,5 olarak kaydedildi. 

 Asya Borsaları Çarşamba günkü işlemlerde pozitif bir seyre yöneldi. Japonya'nın 

Nikkei 225 Endeksi, %0,51 yükselişle kapattı. Hong Kong’un Hang Seng Endeksi, 

%2,70 değer kazancıyla, Güney Kore'nin Kospi Endeksi ise %1,29 yükselişle günü 

kapattı. 

 Avustralya tarafında Ocak ayına ilişkin perakende satışlar verisi %0,6 beklentiye 

karşılık %0,5 olarak açıklandı. 

 

Uluslararası Endeksler  

03.03.2021 Kapanış Günlük Değişim (%) YBB Değişim (%) 

Dow Jones Industrial 31 270,09 -0,39 2,17 

S&P 500  3 819,72 -1,31 1,69 

Nasdaq 12 997,75 -2,70 0,85 

NIKKEI 225 28 832,02 -2,46 5,06 

DAX 14 080,03 0,29 2,63 

MSCI EM 1 378,019 1,35 6,72 

VIX 26,67 10,66 17,23 

FTSE 100 6 675,47 0,93 3,33 

CAC 40 Index 5 830,06 0,35 5,02 

Hang Sang (Hong Kong) 29 132,19 -2,50 6,98 

Kospi (Güney Kore) 3 032,54 -1,64 5,54 

Forex—Emtia Piyasaları  

03.03.2021 Kapanış Günlük Değişim (%) YBB Değişim (%) 

USD/TRY 7,4563 0,11 0,28 

EUR/TRY 8,9977 0,13 -1,12 

EUR/USD 1,2048 -0,11 -1,38 

GBP/USD 1,3934 -0,12 1,90 

USD / JPY 107,03 0,04 3,65 

USD/CAD 1,26711 0,20 -0,40 

Altın  / Gram 410,01 -0,12 -9,71 

Altın / Ons 1710 -0,23 -10,02 

Gümüş 26,02 -0,49 -1,48 

BRENT Petrol  64,24 0,55 24,59 

USDTRY  - Dolarda Kuru Yükselişe Geçti 

 

USDTRY paritesi 7,3531 destek seviyesi üzerinde işlem görmeye başladı. Bu sevi-

yenin üzerinde 4 saatlik bar kapanışına devam etmesi durumunda yükseliş ivme  

kazanabilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 7,5232 olacaktır. Aksi halde, 7,3531 

seviyesini kırması durumunda ise 7,2745 desteğini takip ediyor olacağız.  

Destek: 7,3531 — 7,2745 — 7,0829 

Direnç: 7,5232 — 7,6284 — 7,7503 

 

GAUTRY  - Gram Altın 416,91 Direnç Seviyesi Altında 

 

Gram altın, 416,91 direnç seviyesi altında işlem görmeye devam ediyor. Bu seviye-
nin altında 4 saatlik bar  kapanışlarına devam etmesi halinde satış baskısı günde-
me gelebilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 395,16  olacaktır. Aksi halde, 416,91 

seviyesini de aşması durumunda ise 440,33 direncini takip ediyor olacağız. 

Destek: 395,16 – 362,36— 340,95  

Direnç: 416,91— 440,33 —  450,19 

 

Forex - Emtia Piyasası 

https://www.bloomberght.com/borsa
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Yurtiçi Piyasalar 

TCMB Yatırımcı Toplantısından Notlar 

 
Ek sıkılaştırma sinyali yok… 
 TCMB bugün gerçekleştirdiği Yatırımcı Toplantısı’nda beklenenden yüksek 

gelen Şubat enflasyonu ile ilgili olarak enflasyon gerçekleşmesinin Enflasyon 

Raporu’nda verilen patikayla uyumlu olduğunu belirtti. TUIK tarafından 

enflasyon sepetinde yapılan revizyonun Nisan ayında 0.5 puanlık bir ek katkı 

yaratabileceğini ancak bu etkinin yılsonuna kadar kaybolacağını öngören TCMB 

yetkilileri yapılan sıkılaştırmanın gecikmeli olarak ekonomik aktiviteye 

yansıdığını, bu yüzden sıkılaştırmanın etkilerini henüz tam olarak görmediğimizi 

belirtti. Enflasyonda hedefe ulaşma konusunda iki ana faktörün etkili olacağını 

belirten yetkililer bu iki faktörün güçlü sıkılaştırma etkilerinin ikinci çeyrek iti-

bariyle enflasyona yansıması ve döviz kuru geçişkenliğinin maliyet kanalıyla 

gelen enflasyona pozitif yansımaya başlaması olduğunu belirtti. 

Enflasyon üzerindeki yukarı yönlü riskler…  

 TCMB yetkilileri enflasyon üzerinde toplantı özetinde de belirtilen riskleri yi-

nelediler. Özette yer alan 11. paragrafa vurgu yapılarak yukarı yönlü risklere 

işaret edilirken ihracat/iç piyasa değiş tokuşu yapabilen sektörlerde yurtiçi 

fiyatlarının kurlardan etkilenebileceği belirtildi. Ayrıca önceki sene pandemi 

nedeniyle enflasyonu sınırlayan bir sektör olan giyim ve ayakkabıda fiyat ha-

reketlerinin son iki ayda tersine döndüğü belirtilirken açılma sonrası bu 

kanaldan ilave enflasyon baskısı gelebileceği belirtildi. Ayrıca Nisan ayındaki 

tam kapanma zamanında nakit akışındaki bozulmanın çok sert olduğunu, ikinci 

dalga döneminde bu bozulmanın daha sınırlı olması dolayısıyla kısıtlamalardan 

etkilenen ulaştırma, lokanta, otel, eğlence, kültür, kişisel bakım hizmetleri gibi 

sektörlerdeki bozulmadan kaynaklanan ilave maliyet baskının daha sınırlı 

olabileceği değerlendirmesinde bulunuldu. 

Toplantı özeti p.11:  

 Ham petrol fiyatları, bir önceki PPK toplantısını takiben hızlı bir şekilde artmaya 

devam etmiştir. Buna ek olarak, başta tarımsal ürünler ve endüstriyel metaller 

olmak üzere enerji dışı emtia fiyatlarında süregelen yükseliş eğilimi üretici ve 

tüketici enflasyonunu olumsuz etkilemektedir. İmalât sanayiinde temel girdi 

sağlayıcıları olan kâğıt ve ana metal sektörlerinde enflasyon oldukça yüksek 

seyretmektedir. Bu ve bağlantılı sektörlerde tedarik sürelerinin uzamasıyla arz 

kısıtları daha belirgin hale gelmiştir. Üretici enflasyonunun yüksek seyrinde öne 

çıkan diğer kalemler bitkisel yağlar, hayvan yemleri, işlenmiş çelik ürünleri, taşıt 

ve elektronik ürünlerdir. Bu kalemler, gıda ve dayanıklı mallar kanalıyla tüketici 

enflasyonu üzerinde etkili olmaktadır. Kurul, önümüzdeki aylarda ithalat fi-

yatlarındaki baz etkisi nedeniyle, büyük ölçüde enerji grubu kaynaklı olmak 

üzere, tüketici enflasyonunun geçmiş öngörülerle uyumlu bir şekilde artış 

kaydedeceği değerlendirmesinde bulunmuştur. Ayrıca, Türk lirasındaki değer-

lenmeye rağmen enflasyonist baskıların sürmesinde emtia fiyatlarının önemli 

rol oynadığına işaret etmiş ve önümüzdeki aylara ilişkin yukarı yönlü riskleri 

yinelemiştir. 

Zorunlu karşılık adımının nedeni etkinliği arttırmak…  

 TCMB yetkilileri, zorunlu karşılık adımının parasal aktarım mekanizmasının 

etkinliğini arttırmak üzere atıldığını belirtti ve alınan karar 5 Mart’taki tesis dö-

nemi itibariyle hayata geçeceği için etkilerinin henüz görülmediği değer-

lendirmesinde bulunuldu. 

Sonuç…  
 TCMB’nin bugünkü açıklamalarından yukarı yönlü risklerin aşağı yönlü risklere 

göre daha ağırlıklı olduğu ancak risklerin çoğunun TCMB’nin modellerinde yer 

aldığını, dolayısıyla enflasyonda beklenenden yüksek seyrin para politikasında 

bir değişiklik getirmeyeceği sinyalini aldık. Bu doğrultuda kurdaki yukarı yönlü 

oynaklığa, ÜFE enflasyonundaki yüksek artışa, sanayi sektöründeki canlılığa 

rağmen TCMB bu faktörleri %9.4’lük yılsonu enflasyon beklentisini değiştirecek 

nitelikte kalıcı unsurlar olarak görmüyor. Bu hedefe ulaşmak için en bir aksiyon 

alınmayacağı izlenimi edindiğimiz toplantı sonrası 18 Mart’taki PPK’da politika 

faizinin %17.0 seviyesinde sabit tutulmasını bekliyoruz. Piyasa oynaklığının ve 

sermaye girişlerinin bir sonraki PPK’ya kadar zayıf seyretmeye devam etmesi ve 

enflasyon beklentilerinde bir bozulma görmemiz durumunda TCMB’nin politika 

faizini sabit tutması %12.0’lik yılsonu enflasyon beklentimizi yukarı revize et-

memize neden olacaktır. 

Yurtiçi Piyasalar Özeti 

03.03.2021 Kapanış 
Günlük Değişim 

(%) 
YBB Değişim (%) 

BIST 100 1 531,05 0,15 3,68 

BIST 50  1 338,18 0,01 0,75 

BIST 30 1 613,27 -0,09 -1,39 

BİST SINAİ 2 658,90 0,34 13,62 

BİST MALİ  1 591,49 -0,07 1,68 

BİST BANKA 1 391,42 -0,53 -10,68 

BİST TEKNOLOJİ 2 082,99 1,91 6,63 

VIOP 30 (Mart)  1 615,00 -0,06 -1,86 

Gösterge Tahvil Faizi  15,08 1,07 0,80 

03.03.2021 
Hisse  

Kodu 

Son  

Kapanış 

Günlük  

Değişim 
(%) 

Hacim  

000’TRY 

TÜRK HAVA YOLLARI THYAO 14,92 0,74 4 030 435,0 

PETKİM PETKM 5,73 3,43 2 125 511,8 

GARANTİ BANKASI GARAN 9,19 -0,11 1 880 461,8 

KARDEMİR D KRDMD 7,06 3,37 1 860 152,3 

ŞİŞE CAM SISE 7,62 -1,42 1 572 058,2 

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler 

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100  Hisseleri 

03.03.2021 
Son  

Kapanış 

Günlük  

Değişim (%) 

Hacim  

000’TRY 

Hisse  

Kodu 

YÜKSELENLER     

İNDEKS             

BİLGİSAYAR 
27,72 10,00 298 706,4 INDES 

GÖZDE GİRİŞİM 7,93 9,99 136 742,8 GOZDE 

BORUSAN        

MANNESMAN 
32,00 6,88 207 887,1 BRSAN 

ÖZAK GMYO 5,63 6,63 132 054,7 OZKGY 

AKSA 16,80 6,26 160 042,2 AKSA 

DÜŞENLER     

FORD OTOSAN FROTO 185,90 -3,48 286 132,9 

TAV                   

HAVALİMANLARI 
TAVHL 26,00 -2,77 298 826,3 

ALBARAKA TÜRK 2,19 -2,67 60 696,4 ALBRK 

KORDSA TEKNİK 
TEKSTİL 

KORDS 25,54 -2,59 148 402,5 

KOZA MADENCİLİK 16,35 -2,45 270 654,0 KOZAA 
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KAP ve Şirket Haberleri  

 İndeks Bilgisayar, 03.03.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararınca 56 

milyon TL olan sermayesini %300 artırarak 300 milyon TL’ye çıkarma 

kararı aldı. Şirket, artış tutarı olan 168 milyon TL’nin tamamının 

olağanüstü yedek akçelerden karşılanmasına ve bedelsiz sermaye 

artırımı nedeniyle oluşacak payların, mevcut pay sahiplerine hisseleri 

oranında dağıtılması için SPK’ya başvuru yaptığını bildirdi.  

 Turk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş.'nin   23.450.000 TL nominal değerli 

paylarının halka arzı tamamlanmış olup, şirketin sermayesini temsil 

eden 77.050.000 TL nominal değerli payları kota alınmıştır. Halka 

arz edilen Şirket payları 05/03/2021 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 

10 TL/pay baz fiyat, "TRILC.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem 

görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 2.000.000 

TL olarak belirlenmiştir. 

 Doğan Holding sermayelerinde %100 oranında doğrudan pay sahibi 

olduğu bağlı ortaklıkları Doğan Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

ve İlke Turistik Yatırımları A.Ş.'nin "Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme" 

yöntemi ile şirketin bünyesinde birleşme işlemine ilişkin tescil işlemleri 

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 02.03.2021 tarihinde 

tamamladı. 

 İş Bankası, 2013 yılı ve 2014 yıllarındaki bireysel kredi uygulama-

larına ilişkin düzenlenen 110.110.000 TL'lik idari para cezası 3 Mart 

2021 tarihinde 55.055.000 TL oarak ödeyip süreci sonuçlandırdı. 

 Aygaz, 03.03.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararınca toplam 144,6 

milyon TL temettü dağıtım kararı aldı. Bu karara göre şirket, brüt 

0,5000 TL net 0,4250 TL nakit kar payı ödeyecek. Kararın, hak kullanım 

tarihi 07.04.2021 olurken ödeme tarihi ise 09.04.2021 olarak belirlendi. 

 Özak GMYO’nın 2020 yılı 12 aylık konsolide net karı 617,5 milyon TL 

olarak açıklandı. Söz konusu veri geçen senenin aynı dönemi için 311,3 

milyon TL’ydi. Buna göre şirket konsolide net karını %98 artırmış oldu. 

2020 yılı 12 aylık konsolide olmayan net karı ise 1 milyar TL olarak 

açıklandı. 2019 yılı için bu rakam 588,3 milyon TL’ydi. Buna göre şirket 

konsolide olmayan net karını %83 artırmış oldu. 

4 Mart 2021 

 Lokman Hekim Engürüsağ, mevcut Geri Alım programı süresinin 

29.03.2021 tarihinde sona erecek olması nedeniyle Genel Kurul'un 

onayına sunulacak Yönetim Kurulu Yeni Geri Alım Programı teklif 

etti. Buna göre şirket, Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu mev-

zuatı uyarınca 24.000.000,00-TL ödenmiş sermayemizin %10'u 

olan 2.400.000,00-TL nominal değerli 2.400.000 adet payın geri 

alımını yapılabilir. Payların geri alımında alt fiyat limiti 0,00 TL, üst 

fiyat limiti ise 30,00- TL dir.%10 azami alınacak pay oranı - %1,51 

alınan pay oranı sonrası %8,49 oranında kalan bakiye için ayrılan 

azami fon tutarı 30.000.000,00 TL olarak belirledi. 

 Emlak Konut GMYO, hisselerinin dünyada yaşanan global 

ekonomik krizlere bağlı olarak piyasa fiyatının, şirket faaliyetlerinin 

gerçek performansını yansıtmaması olasılığına karşılık olarak 

hisse geri alım programı hazırladı. Şirket, 36 ay vadeli toplamda 

1,08 milyar TL’lik geri alım mevcut nakit varlıklar ve şirket faali-

yetleri ile finanse edilmesi kararlaştırılrken azami pay sayısı ise 

380 milyon TL’ye tekabül eden 38 milyar TL’lik nominal pay oldu.  

 Bagfaş’ın 2020 yılı 12 aylık konsolide net zararı 41,2 milyon TL 

olarak açıklandı. Söz konusu veri 2019 yılı için 81,8 milyon TL’ydi. 

 Anadolu Grubu Holding’in 2020 yılı 12 aylık konsolide net zararı 

279,7 milyon TL oldu. Söz konusu veri 2019 yılı için 564,8 milyon 

TL’ydi. 

 Doğanlar Yatırım Holding, iştiraki Biotrend Çevre ve Enerji'nin 

halka arz başvurusu SPK'na yapıldı. 


