
Günün Özeti  3 Aralık Cuma 

SABAH BÜLTENİ 

Uluslararası Piyasalar 

 New York Borsası, Perşembe  günü gerçekleştirilen işlemlerini yükselişle 

tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi 600 puanın üzerinde değer kazandı 

ve %1,82 artışla 34.639,79 puana yükseldi. S&P 500 endeksi %1,42 artarak 

4.577,10 puana ve Nasdaq endeksi %0,83 kazançla 15.381,3 puana çıktı. 

 ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD’de görülen yüksek enflasyon hakkında 

yaptığı açıklamada, "Geçici kelimesini kullanımdan kaldırmaya hazırım. Bunun, 

neyle uğraştığımızı açıklamak için uygun bir açıklama olmadığı konusunda 

hemfikirim." dedi. 

 Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, merkez bankasının tahvil alım programını 

2022'nin ilk çeyreğinin sonuna kadar tamamlanmasının uygun olacağını 

söyledi.  Bostic ayrıca, enflasyonun gelecek yıla kadar % 4'e kadar tırmanmaya 

devam etmesi halinde, bunun faiz oranlarını öne çekmek ve 2022 boyunca bird-

en fazla faiz yükseltmek için iyi bir durum teşkil edeceğini kaydetti. 

 ABD Çalışma Bakanlığı’nın verilerine göre haftalık işsizlik maaşı başvuruları 27 

Kasım’da sona eren haftada 28 bin artışla 222 bin oldu. Piyasa beklentisi 240 

bindi. Önceki haftanın verisi 199 binden 194 bine revize edildi. İşsizlik maaşı 

başvuruları, artışa rağmen pandemi döneminin en düşük seviyelerinde kalmaya 

devam etti. Açıklanan veri, istihdam piyasasının toparlanmaya devam ettiğini 

işaret etti. 

 Avrupa borsaları, haftanın dördüncü günündeki işlemlerini, düşüşle tamamladı. 

Fransa'da CAC 40 endeksi %1,25 azalışla 6.795,75 puana, Almanya'da DAX 30 

endeksi %1,35 düşüşle 15.263,11 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,55 

azalarak 7.129,21 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %1,39 değer kaybe-

derek 26.005,4 puana geriledi. 

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 başladı. Bu seviyenin altında 

günlük bar kapanışı gerçekleştirmesi durumunda satış baskısı devam edebilir. Bu 

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

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

Yurt İçi Piyasalar 

 BIST100 endeksi, Perşembe günü gerçekleştirilen işlemlerde 22,66 puan ve %

1,22 değer kazanarak 1.880,06 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi %1,05 

ve holding endeksi %1,62 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla 

kazandıran %2,58 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise %0,83 

ile inşaat oldu. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 71'i prim yaptı, 27'si geriledi. 

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

en çok işlem gören hisse senetleri oldu. 

 BIST100 endeksi haftanın dördüncü günü gerçekleştirilen işlemlerinde 1.584 

destek seviyesi üzerinde kapanış gerçekleştirdi.  Bu seviye üzerinde günlük 

bazda kalıcılık sağlamaya devam etmesi durumunda pozitif algı ivme kazanabil-

ri. Bu durumda rekor seviyeleri takip edeceğiz. Aksi durumda, 1.584 seviyesinin 

altında kalıcılık sağlanması halinde ise 1.562 destek seviyesi gündemimize 

gelebilir. 

  
        Destek: 1.584 — 1.562 — 1.539  

        Direnç:  

 VİOP BİST30 yakın vade kontratı, 2030,00 puandan başladığı günü önceki güne 

göre 6,50 puan ve %0,52 değer kazanarak 2042,50 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 1,1299 1,1307 1,1365 1,1421 

USD/TRY 8,2726 8,4963 8,5285 13,7297    

EUR/TRY 9,9167 10,0467 10,1637 15,5109    

Altın / Ons 1736 1745 1763 1773 1785 1805 1829 

BRENT PETROL  67,29 68,90 70,22 70,54 71,23 72,90 74,61 

BİST 100 1.539 1.562 1.584 1.880    

VIOP 30 Yakın Vade 1.677 1.701 1.722 2.042    

Forex—Emtia Piyasaları Özeti  

2.12.2021 Son Fiyat Günlük Değişim (%) YBB Değişim (%) 

EUR/USD 1,1299 0,00 -7,51 

USD/TRY 13,7297 0,25 84,65 

EUR/TRY 15,5109 0,24 70,45 

Altın / Ons 1773 0,31 -6,71 

BRENT Petrol  70,54 0,82 36,81 

Yurt İçi Piyasalar Özeti 

2.12.2021 Kapanış 
Günlük Değişim 

(%) 
YBB Değişim (%) 

BIST 30 2 019,90 1,14 23,47 

BIST 100 1 880,06 1,22 27,31 

VIOP  30 Yakın Vade 2 042,50 0,52 24,35 

Gösterge Tahvil 21,00 -0,05 40,37 

Piyasada Bugün Beklenti Önceki 

10:00 TRY Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Kas) 20,70% 19,89% 

10:00 TRY 
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) 

(Kas) 
3,00% 2,39% 

     

     

Piyasada Bugün Beklenti Önceki 

11:55 EUR 
Almanya Hizmet Satın Alma Müdürleri 

Endeksi (PMI) (Kas) 
53,4 53,4 

12:00 EUR 
Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) 

(Kas) 
56,6 56,6 

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

(Kas) 
58,6 58,6 

13:00 EUR Perakende Satışlar (Aylık) (Eki) 0,20% -0,30% 

16:30 USD Ortalama Saatlik Kazançlar (Aylık) (Kas) 0,40% 0,40% 

16:30 USD Tarım Dışı İstihdam (Kas) 550K 531K 

16:30 USD İşsizlik Oranı (Kas) 4,50% 4,60% 

18:00 USD Fabrika Siparişleri (Aylık) (Eki) 0,50% 0,20% 

18:00 USD 
Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) İmalat Dışı 

İstihdam (Kas) 
 51,6 

18:00 USD 
ISM İmalat Dışı Satın Alma Müdürleri 

Endeksi (PMI) (Kas) 
65,0 66,7 

     

 Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti 

2.12.2021 Kapanış 
Günlük 

Değişim (%) 

YBB  

Değişim (%) 

Dow Jones Industrial 34 639,79 1,82 13,18 

S&P 500  4 577,10 1,42 21,86 

Nasdaq 15 381,32 0,83 19,34 

NIKKEI 225 27 753,37 -0,65 1,13 

DAX 15 263,11 -1,35 11,26 

MSCI EM 1 236,19 0,76 -4,26 

ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri 1,43 -0,97 56,27 

https://tr.investing.com/economic-calendar/turkish-cpi-871
https://tr.investing.com/economic-calendar/turkish-cpi-611
https://tr.investing.com/economic-calendar/turkish-cpi-611
https://tr.investing.com/economic-calendar/german-services-pmi-140
https://tr.investing.com/economic-calendar/german-services-pmi-140
https://tr.investing.com/economic-calendar/services-pmi-272
https://tr.investing.com/economic-calendar/services-pmi-272
https://tr.investing.com/economic-calendar/services-pmi-274
https://tr.investing.com/economic-calendar/services-pmi-274
https://tr.investing.com/economic-calendar/retail-sales-255
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
https://tr.investing.com/economic-calendar/factory-orders-100
https://tr.investing.com/economic-calendar/ism-non-manufacturing-employment-1048
https://tr.investing.com/economic-calendar/ism-non-manufacturing-employment-1048
https://tr.investing.com/economic-calendar/ism-non-manufacturing-pmi-176
https://tr.investing.com/economic-calendar/ism-non-manufacturing-pmi-176
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Uluslararası Piyasalar 

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

ÜFE verilerini yayımladı. Buna göre, AB'de ÜFE, Ekim’de bir önceki aya kıyasla %5, 

geçen yılın aynı dönemine göre de %21,7 arttı. Avro Bölgesi'nde ÜFE, ekimde bir 

önceki aya kıyasla %5,4, 2020'nin ekim ayına göre de %21,9 artış gösterdi. ÜFE, 

ekim ayında önceki aya kıyasla Belçika'da %11,2, İtalya'da yüzde 9,4 ve Rom-

anya'da %8,6 arttı. AB ülkeleri arasında ÜFE, Ekim’de yıllık bazda ise en fazla %

89,9 ile İrlanda'da, %39,8 ile Danimarka'da ve %34,5 ile Belçika'da yükseldi. Söz 

konusu dönemde AB ülkelerinde yıllık bazda ÜFE enerji sektöründe %59,8, ara 

mallarında %17,1 ve dayanıklı tüketim mallarında %4,6 artış gösterdi. 

 Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin Ekim ayı 

işsizlik verilerini yayımladı. Buna göre, AB'de Eylül’de %6,7 seviyesinde olan 

mevsimsellikten arındırılmış işsizlik, Ekim’de aynı seviyede kaldı. Euro Bölgesi'nde 

ise Eylül ayında %7,4 olan işsizlik, Ekim ayında %7,3'e geriledi. İşsizlik, geçen yılın 

Ekim ayında Euro Bölgesi'nde %8,4, AB'de de %7,5 seviyesinde belirlenmişti. Ülke 

bazında bakıldığında işsizlik, Ekim’de İspanya'da %14,5, Yunanistan'da %12,9, 

İtalya'da %9,4, İsveç’te %8,7, Fransa'da %7,6 ve Almanya'da %3,3 olarak belirlendi. 

 Almanya, Kovid-19’a karşı aşılanmamış kişilere ülke çapında katı kısıtlamalar 

getirdi ve vakalardaki hızlı artışı kontrol altına alabilmek için futbol maçları dahil 

halka açık etkinliklere katılımları sınırlama kararı aldı. Angela Merkel, halefi Olaf 

Scholz ve 16 eyalet lideri ile perşembe günü yaptığı görüşmelerin ardından 

restoran, tiyatro ya da zorunlu malların satılmadığı dükkanlara sadece aşı olmuş 

ya da Kovid-19 geçirip iyileşmiş kişilerin alınacağını açıkladı. 

 Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler haftanın dördüncü işlem gününü karışık bir 

seyirle tamamladı. Nikkei endeksi %0,65 düşerken,  Hang Seng endeksi %0,55 ve 

Güney Kore Kospi endeksi ise %1,57 değer kazandı. 

 Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden 

oluşan OPEC+ grubu, günlük 400 bin varillik kademeli üretim artışı planına ocak 

ayında da devam etme kararı aldı. 

Uluslararası Endeksler  

2.12.2021 Kapanış 
Günlük Değişim 

(%) 
YBB Değişim (%) 

Dow Jones Industrial 34 639,79 1,82 13,18 

S&P 500  4 577,10 1,42 21,86 

Nasdaq 15 381,32 0,83 19,34 

NIKKEI 225 27 753,37 -0,65 1,13 

DAX 15 263,11 -1,35 11,26 

MSCI EM 1 236,19 0,76 -4,26 

ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri 1,43 -0,97 56,27 

FTSE 100 7 129,21 -0,55 10,35 

CAC 40 Index 6 795,75 -1,25 22,41 

Hang Seng (Hong Kong) 23 788,93 0,55 -12,64 

Kospi (Güney Kore) 2 945,27 1,57 2,50 

Forex—Emtia Piyasaları  

2.12.2021 Kapanış Günlük Değişim (%) YBB Değişim (%) 

USD/TRY 13,7297 0,25 84,65 

EUR/TRY 15,5109 0,24 70,45 

EUR/USD 1,1299 0,00 -7,51 

GBP/USD 1,3290 -0,07 -2,82 

USD / JPY 113,16 -0,01 9,59 

USD/CAD 1,2820 0,09 0,77 

Altın  / Gram 782,68 0,55 72,30 

Altın / Ons 1773 0,31 -6,71 

Gümüş 22,41 0,14 -15,16 

BRENT Petrol  70,54 0,82 36,81 

 

Ons Altın, 1763 destek  seviyesi üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin 

üstünde 4 saatlik bazda bar kapanışına devam etmesi  durumunda tepki alımları güç 

kazanabilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1785 olacaktır. Aksi halde, 1763 seviyesi-

nin altında kalıcılık sağlanması durumunda ise 1745 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 

 Global piyasalarda Omikron varyantına yönelik endişelerle gerilese de tekniksel destek seviyelerinin çalışmasıyla da tepki alımlarını gerçekleştiriyor. 

ABD piyasaları, perakendecilik sektörünün etkisiyle yükselişle tamamladı. Aynı zamanda New York Endeksleri 50 günlük hareketli ortalamanın altına 

düşmesinin de etkisiyle tepki alımı gerçekleştirdiğini söyleyebiliriz. Öte yandan New York’ta yılbaşından bu yana en yüksek vaka sayısına çıkılmasını 

da notlarımıza eklememizde fayda var. Avrupa’da endeksler ise artan vaka sayıları ve Apple’ın satışlarının daralacağı beklentisiyle birlikte düşüşle 

tamamladı. Teknoloji ve seyahat hisselerinde düşüşler kaydedildi. Artan vakalarla ilgili olarak Almanya’da sıkı önlemlerin de konuşuluyor olması da 

endeksler üzerinde etkili olduğunu görüşündeyiz. Asya tarafına baktığımızda ise Çin’den gelen PMI’ın 3 aydır yükselişi işaret etmesiyle an itibariyle 

kırmızı bölgeden yeşil bölgeye geçti. Yurt içi piyasalar tarafında ise menkul kıymet istatistikleri ve TCMB yatırımcı toplantısını takip ettik, 26 Kasım 

haftasında döviz rezervlerinde 897 milyon dolar, altın rezervlerinde ise 1,4 milyar dolarlık düşüş görüldü. Böylece brüt rezervler haftalık bazda 2,3 

milyar dolar azalarak 126,1 milyar dolar seviyesine geriledi, yurt dışı yerleşikler 64,5 milyon dolar değerinde hisse senedi, 105,3 milyon dolar 

değerinde tahvil satışı gerçekleştirdi. Böylelikle 5 haftadan sonra yabancı yatırımcı hisse satmış oldu. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları 2,96 

milyar dolar azalarak 232,0 milyar dolar seviyesine geriledi. Fitch’in kırılganlığın artması ve kişi başına düşen GSYİH’nın 2003’ten bu yana düşüş 

eğiliminde olmasına dikkat çekerek not görünümümüzü durağandan negatife çevirdi. Bugünün ekonomik takviminde ise Euro Bölgesi PMI, ABD’den 

tarım dışı istihdam verileri yer alırken yurt içinde ise enflasyon rakamlarının yanı sıra Moody ’s’in not değerlendirmesi yer alacak. Global piyasaların 

variant etkisiyle baskı altında kalacağını yurt içi piyasaların ise kar satışları olabileceği görüşündeyiz. 

 

 Japonya’da Kasım ayına ilişkin hizmet PMI verisi 53,0 

olurken ilgili veri Ekim ayında 50,7 olmuştu. 

 Çin’de Caixin hizmet satın alma müdürleri endeksi (PMI) 

Kasım ayında 52,6 piyasa beklentisinin altında 52,1 olarak 

açıklanırken Ekim ayında 53,8 idi.  
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Yurt İçi Piyasalar Özeti 

2.12.2021 Kapanış 
Günlük Değişim 

(%) 
YBB Değişim (%) 

BIST 100 1 880,06 1,22 27,31 

BIST 50  1 663,23 1,12 25,22 

BIST 30 2 019,90 1,14 23,47 

BİST SINAİ 3 374,60 1,46 44,20 

BİST MALİ  1 757,32 1,41 12,28 

BİST BANKA 1 594,83 1,05 2,37 

BİST TEKNOLOJİ 2 656,23 1,09 35,98 

VIOP 30 Yakın Vade  2 042,50 0,52 24,35 

Gösterge Tahvil Faizi  21,00 -0,05 40,37 

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100  Hisseleri 

2.12.2021 
Son  

Kapanış 

Günlük  

Değişim (%) 

Hacim  

000’TRY 

Hisse  

Kodu 

YÜKSELENLER     

ERBOSAN 137,50 10,00 204 514,8 ERBOS 

ZİRAAT GYO 2,65 9,96 89 853,3 ZRGYO 

BİOTREND 6,87 9,92 271 518,3 BIOEN 

İSKENDERUN DEMİR 
ÇELİK 

22,54 7,33 168 446,1 ISDMR 

OYAK ÇİMENTO 7,90 6,47 115 326,8 OYAKC 

DÜŞENLER     

QUA GRANİTE QUAGR 14,00 -2,91 164 170,5 

ENERJİSA ENJSA 13,56 -2,09 65 511,5 

TÜMOSAN 19,90 -1,97 55 856,0 TMSN 

PEGASUS PGSUS 91,05 -1,62 323 520,7 

MLP SAĞLIK 33,50 -1,41 10 956,0 MPARK 

2.12.2021 
Hisse  

Kodu 

Son  

Kapanış 

Günlük  

Değişim 
(%) 

Hacim  

000’TRY 

KARDEMİR D KRDMD 9,35 4,35 2 284 177,3 

TÜRK HAVA YOLLARI THYAO 18,25 -0,87 2 227 973,0 

GARANTİ BANKASI GARAN 11,65 0,09 1 981 883,8 

EREĞLİ DEMİR ÇELİK EREGL 23,40 2,01 1 403 958,4 

ŞİŞE CAM SISE 13,32 2,70 1 356 063,4 

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler 

 TCMB, renk vermedi…Bugün yerli yatırımcılar ve ekonomistlerle bir toplantı yapan 

TCMB bir sonraki toplantıda faiz indirimlerine devam edip edilmeyeceğine dair net 

bir sinyal vermemekle birlikte Banka’nın faiz indirimi için sınırlı alanı kaldığını ve bu 

alanı büyük ölçüde bitirdiklerini belirtti. 2022 yılı için ise para politikasının birikimli 

etkisinin önümüzdeki altı ayda görüleceğini belirten Kavcıoğlu, Banka'nın bu dö-

nemde daha fazla faiz indirimi planının bulunmadığının sinyalini verdi. Enflasyon 

konusunda, Başkan Kavcıoğlu, geçici fiyat artışlarının enflasyon yaratmayacağını 

ve 2022'nin sonunda enflasyonda önemli bir düşüş göreceğimizi belirtti. TCMB 

Başkanı, gerektiğinde Banka'nın döviz piyasasına yeniden doğrudan müdahale 

edebileceğini ve para politikası araçlarını nasıl kullanacaklarına ilişkin detayları 

Para Politikası ve Kur Raporu'nda vereceklerini belirtti. Konuyla ilgili bir soru 

üzerine Kavcioğlu, Banka'nın şu anda düşünmeseler de gerekli görüldüğünde faiz 

koridorunu da kullanabileceğini, bu yöntemin tercih edilmesi halinde bunu şeffaf 

ve öngörülebilir bir şekilde yapacaklarını ekledi. Başkan’ın açıklamaları arasında 

bir diğer not da Banka’nın dövizden Türk varlıklarına geçişi özendirmek için 

çalışması olduğu ancak Başkan bununla ilgili bir detay vermedi. Toplantıdan 

edindiğimiz izlenim TCMB'nin cari açığı kapatarak fiyat ve finansal istikrarı sağla-

maya yönelik genel duruşunu değiştirmeyeceği ve buna yardımcı olmak için para 

politikasını gevşek tutacağı oldu. Banka'nın bekle-gör yaklaşımı izlemesini olumlu 

bulsak da, beklentimiz yılın ilk yarısında enflasyonun TCMB'nin beklentilerinden 

sapabileceği yönünde. Piyasa katılımcılarının TCMB'nin Aralık ayından sonra faiz 

indirimlerini durduracağından şüphe etmesi kur tarafında olumlu bir reaksiyon 

oluşmasını engelledi; USDTRY 13,40 civarında, 2Y gösterge tahvil faizi ise %21,06 

seviyesinde işlem görmeye devam etti. 

 Rezervlerde düşüş…Merkez bankası tarafından açıklanan verilere göre 26 Kasım 

haftasında döviz rezervlerinde 897 milyon dolar, altın rezervlerinde ise 1,4 milyar 

dolarlık düşüş görüldü. Böylece brüt rezervler haftalık bazda 2,3 milyar dolar 

azalarak 126,1 milyar dolar seviyesine geriledi. Yılbaşından bu yana brüt 

rezervlerde 32,9 milyar dolar artış görülürken 52 haftalık değişim 41,9 milyar dolar 

olarak gerçekleşti. Net rezervler aynı haftada 14,1 milyar dolardan 12,5 milyar 

dolar seviyesine gerilerken swap hariç döviz açık pozisyon 46,5 milyar dolardan 

48,3 milyar dolar seviyesine yükseldi. 

 Yabancı yatırımcıdan 5 hafta sonra hisse satışı…26 Kasım haftasında yurt dışı 

yerleşikler 64,5 milyon dolar değerinde hisse senedi, 105,3 milyon dolar değerinde 

tahvil satışı gerçekleştirdi. Bir önceki hafta hisse senedi tarafında 384,0 milyon 

dolar alım yaparken, tahvil tarafında ise 72,2 milyon dolarlık satış 

gerçekleştirmişlerdi. Yılbaşından bu yana bakıldığında, yurt dışı yerleşiklerin hisse 

senedi pozisyonu 294,5 milyon dolar azaldı, DİBS ve ÖST’lerdeki pozisyonları 

sırasıyla 960,9 milyon ve 44,0 milyon dolarlık artış kaydetti. Son bir aylık periyotta 

ise hisse senedi tarafına 1,1 milyar dolarlık para girişi olurken tahvil ve swap 

tarafından 666,5 milyon ve 7,9 milyar dolarlık para çıktı. Böylece son bir aylık dö-

nemde net sermaye girişi -7,4 milyar dolar olarak gerçekleşti 

 Döviz mevduatlarında düşüş…TCMB verilerine göre 26 Kasım haftasında yurt içi 

yerleşiklerin döviz mevduatları 2,96 milyar dolar azalarak 232,0 milyar dolar se-
viyesine geriledi. Bu dönemde gerçek kişilerin döviz mevduatları 1,9 milyar dolar, 

tüzel kişilerin döviz mevduatı ise 1,1 milyar dolar azaldı. Parite etkisinden 
arındırılmış döviz mevduatlarına bakıldığında ise haftalık bazda 1,8 milyar dolarlık 
geri çekilme gözlenirken, bu hareketin 958 milyon dolarını gerçek kişiler, 890 mi-
lyon dolarını tüzel kişilerin döviz mevduatlarındaki düşüşler oluşturdu. 
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 Fitch'ten yapılan açıklamada, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendir-

melerde bulunuldu. Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının 

etkili olmaya başladığı 2020'de gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYH) %1,8 

arttığı anımsatılan açıklamada, ülke ekonomisinin 2021'de ise %10,5 

büyümesinin tahmin edildiği aktarıldı. Fitch, eylül ayında yayımlanan 

Küresel Ekonomik Görünüm Raporu'nda Türkiye ekonomisinin bu yıl %

9,2 büyüyeceğini öngörmüştü. Açıklamada, ülke ekonomisine ilişkin 

2022 yılı büyüme tahmininin ise %3,5'ten %3,6'ya yükseltildiği kaydedildi. 

Türkiye'nin ekonomik büyümesinin, emsallerine göre güçlü olduğuna 

işaret edilen açıklamada, ancak ülkede kişi başına düşen milli gelirin 

dolar bazında 2013'ten bu yana düşüş eğiliminde olduğu ifade edildi. 

Türkiye'nin kredi notunun "BB-" olarak teyit edildiği belirtilen açıklamada, 

ülkenin kredi not görünümünün ise "durağan"dan "negatif"e çevrildiği 

kaydedildi. 

 Avrupa Konseyi, Osman Kavala hakkındaki Avrupa İnsan Hakları Mahke-

mesi (AİHM) kararına uymadığı gerekçesiyle Türkiye'ye karşı "ihlal 

prosedürü" başlatacağı yönünde bir ara karar aldı. Resmi olarak 3 Aralık 

Cuıma günü açıklanacak karar Avrupa Konseyi'nin icra organı olan Ba-

kanlar Komitesi tarafından bugün Strasbourg'da yapılan oylamada alındı. 

Avrupa Konseyi üyesi 47 devletin daimî temsilcilerinin çoğunluğu ihlal 

prosedürü lehinde oy kullandı. İhlal prosedürü için 47 ülkeden en az 

32'sinin onayı gerekiyordu. Karara göre, Ankara'ya AİHM'nin Kavala 

kararını nasıl uygulayacağını belirtmesi için 19 Ocak'a kadar süre verildi. 

Bu süre ilk etapta 12 Ocak olarak belirlenmişti. 

 Ticaret Bakanı Mehmet Muş Kasım ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. 

Buna göre ihracat Kasım’da %33,4 artışla 21,5 milyar dolara yükseldi. 

Bakan Muş bu rakamın, en yüksek aylık ihracat rakamı olduğunu belirtti. 

 EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre 3 Aralık tarihinden geçerli olmak 

üzere benzinde pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde litre başına 44 

kuruş zam yapıldı. Zammın ardından İstanbul Avrupa yakasında ortala-

ma benzin fiyatı 9,53 TL olacak. 

 BOTAŞ, Aralık ayına ilişkin satış tarifesini yayımladı. Buna göre, konut 

abonelerinin tarifesi değişmezken, büyük sanayi ve ticari kuruluş abone 

grupları ve elektrik üretimi amaçlı kullanılan doğal gaz tarifelerine %20 

zam yapıldı. 

KAP ve Şirket HAberleri 

 ENKA İnşaat, Irak'taki Yağlı Su Arıtma 2 Tesisi projesi, 2021 yılı Kasım 

sonu itibarıyla %61 oranında tamamlandığını duyurdu. 

 Migros, 16 adet Migros, 9 adet Migros Jet ve 4 adet Macrocenter 

formatında toplam 29 satış mağazası Kasım 

ayı içerisinde hizmete açıldığını bildirdi. 30 Kasım 

2021 itibariyle Şirket’in yurt içinde toplam mağaza sayısı 2.536'dır. 

 Zorlu Enerji,19.11.2021 tarihli açıklamasında iştirakleri aracılığı ile 

Türkiye'de yürütülen elektrikli araç sarj istasyonu satışı, kurulumu ve 

işletmesini kapsayan faaliyetleri ile bu konudaki projelerinin Avrupa Birl-

iği ve çevre ülkelere taşınması ve ilgili ülkelerde bu kapsamda faaliyet 

gösterilmesi amacıyla, Hollanda'da kurulu %100 bağlı ortaklığımız olan 

ZES N.V.'nin %100 doğrudan hissedarı olarak Hırvatistan'da "ZES 

druÅ¡tvo s ogranicenom odgovornoÅ¡cu za usluge" unvanlı bir şirket 

kurulduğunu duyurdu. 

 ARD Yazılım, 02.12.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararınca toplamda 

295,408,38 TL nakit temettü dağıtma kararı aldı. Buna göre Şirket pay 

başına A grubu hisseler için 0,01424 TL, B grubu hisseler için 0,01210 TL 

kar payı dağıtacak. Kar payı hak kullanım tarihi 03.12.2021 olurken 

ödeme  tarihi ise 03.01.2022 olarak belirlendi. 

 Kervan Gıda, 2021 yılı 3.çeyreklik konsolide net karı 204,8 milyon TL 

oldu. Şirket’in 2020 yılı 3.çeyreklik konsolide net karı ise 71,2 milyon TL 

idi. Buna göre Şirket, 3.çeyreklik bazında yıllık net karını %187 artırmış 

oldu. 

 Arena Bilgisayar, 13 Eylül 2021 tarihli açıklamasında Likewize Corp. 

(önceki ünvanı ile Brightstar Corp.) arasında Brightstar Telekomünikasy-

on ve Dağıtım Ltd. Şti.'nin (Brightstar Türkiye) hisselerinin %100'ünün 

için Satın Alma Sözleşmesi imzalandığı duyurulmuştu. 22 Kasım 2021 

tarihindeise Brightstar Türkiye'nin hisselerinin %100'ünün satın alma 

bedeli olarak belirlenmiş olan 35 milyon Amerikan Doları nakit ödeme 

bedelinin 6 milyon Amerikan Doları indirim sonrasında 29 milyon Ameri-

kan Doları olarak yeniden belirlendiği duyurulmuştu. Bu sefer; Satın Alma 

Sözleşmesinin imzalandığı tarihten bugüne kadar Türk Lirasında yaşan-

an değer kaybına istinaden taraflar arasında yeni görüşmeler yapılmış ve 

bu görüşmeler karşılıklı mutabakat ile başarılı bir şekilde 

sonuçlandırılmıştır. Brightstar Türkiye'nin hisselerinin %100'ünün satın 

alma bedeli ilave 2,5 milyon Amerikan Doları indirim sonrasında nihai 

olarak 26,5 milyon Amerikan Doları olarak belirlenmiştir. 26,5 milyon 

Amerikan Doları bedelin tamamı nakit olarak ödendiğini duyurdu. 

 E-data, İspanya menşeili üretici firma Sealpath Technologıes S.L. ile  veri 

şifreleme, koruma ve kontrol etme ürünü olan Sealpath 

'in distribütörlüğü için  02.12.2021 tarihi itibariyle distribütör-

lük sözleşmesi imzaladığını açıkladı.  Şirket, Sealpath markalı ürünün 

Türkiye' deki tek distribütörü olduğunu da bildirdi. 

 Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş‘nin halka arz büyüklüğü 118,8 

milyon TL oldu. KAP'a yapılan açıklamada, halka arz büyüklüğünün top-

lamda 5 katına denk gelen 598 milyon TL karşılığı filtre edilmemiş 60,4 

milyon TL nominal değerli talep geldiği belirtildi Halka arza toplamda 

240.637 yatırımcı katıldı. Halka arzda hisselerin %99,83'ü yurtiçi bireysel 

yatırımcılara, %0,15'i yabancı bireysel yatırımcılara, %0,02'si yurtiçi ku-

rumsal yatırımcılara dağıtıldı. 

 Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş.'nin sermayesini temsil eden 

30.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci 
maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 
06/12/2021 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 9,90 TL/pay baz fiyat, 

"RNPOL.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacak-
tır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir. 

 Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) haftalık bülteninde Pasifik Gayrimenkul 

Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin halka arz başvurusunun onaylandığı duyu-

ruldu. Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın halka arzında, şir-

ket 200.000.000 TL olan çıkartılmış sermayesini, tamamı nakden 

(bedelli) karşılanmak suretiyle 67.500.000 TL artırarak 267.500.000 

TL’ye yükseltecek ve artırılan 67.500.000 TL nominal değerli pay-

lar,  halka arz edilecek. 
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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.  

Kültür Mah. Nisbetiye Cad. Akmerkez 

No: 56/13 B3 Blok Kat: 7 34340 

Beşiktaş İSTANBUL  

Telefon: (850) 450 36 65 

Faks:  (212) 353 10 46  
E-posta: arastirma@dinamikmenkul.com.tr 

Dinamik Menkul Değerler A.Ş. 

Araştırma  


