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A1 Capital Araştırma                              Lütfen son sayfadaki ÇEKİNCEYİ OKUYUNUZ 
Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum, istatistiki şekil ve bilgiler hazırlandığı tarih itibari ile mevcut piyasa koşulları ve güvenirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir ve A1 Capital Yatırım Menkul 
Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Sunulan bilgilerin doğruluğu ve bunların yatırım kararlarına uygunluğu tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak 
verilmemekte olup alım satım kararını destekleyebilecek yeterli bilgiler burada bulunmayabilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının 
alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun 
sonuçlar doğurmayabilir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, yorum ve bilgilerin kullanılmasından doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve 
her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bağlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz. 

 
 

 

  

              • Yabancılar 26 Mart ile biten hafta da Hisse senedi piyasasında  -813,9 Milyon dolar ve  

                          DİBS tarafında da -1.104,8 Milyar Dolar tutarında SATIŞ  yaptılar.  

          26 Mart haftasındaki Toplam satışları 1 milyar 918 mn usd oldu.  

 

              • 19 Martla biten haftaya kadar  hisse senedi tarafında çıkış -755 mn usd seviyesindeydi, 

Yeni veriyle birlikte yılbaşından bu yana çıkış 1 milyar 568 mn usd’ seviyene ulaştı.  

 

              • 19 Martla biten haftaya kadar  DIBS tarafında  1 milyar 857 mn usd’lik alış vardı,  

Yeni veriyle birlikte yılbaşından bu yana  DIBS girişi de 752 mn usd seviyesine geriledi.    

(Piyasa Değeri) 26.03.2021 19.03.2021 12.03.2021 5.03.2021 26.02.2021 19.02.2021 12.02.2021 5.02.2021 29.01.2021 22.01.2021 15.01.2021 8.01.2021 31.12.2020

STOK

        Hisse Senetleri 23.782,3 28.946,4 29.154,0 28.969,9 28.563,1 31.378,0 31.019,6 30.814,9 28.920,0 30.429,7 30.534,5 30.874,4 29.168,1

        DİBS 7.670,5 9.956,7 9.604,2 9.853,1 10.254,2 10.474,5 10.249,9 9.961,5 9.523,2 9.062,0 8.981,2 9.159,0 8.597,5

            Bilgi için: Repo 1.724,1 1.858,0 1.904,5 1.932,5 1.962,0 1.969,2 1.964,6 1.923,7 1.875,6 1.875,3 1.886,0 1.817,2 1.850,3

        Şirket Borçlanma Senetleri(1)
265,3 282,1 282,3 263,5 267,6 289,2 281,4 272,9 239,1 248,9 222,5 222,3 224,8

NET DEĞİŞİM (Piyasa Fiyatı ve Kur Hareketlerinden Arındırılmış)

        Hisse Senetleri -813,9 60,4 -117,6 -10,1 -117,6 -122,8 -62,3 -183,2 -493,7 -117,7 31,4 287,7 90,7

        DİBS -1.104,8 427,2 -126,4 49,8 83,2 194,5 128,2 140,5 418,7 33,4 -17,7 491,1 35,1

            Bilgi için: Repo -11,7 -43,3 3,1 22,9 17,4 -4,6 15,7 21,6 4,5 -10,8 93,8 -44,5 94,7

        Şirket Borçlanma Senetleri(1)
-16,8 -0,2 18,9 -4,2 -21,6 7,8 8,5 33,8 -9,8 26,3 0,2 -2,5 0,8
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ÇEKİNCE .. 

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri 

tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır.  

Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler 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 A1 CAPİTAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin 

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 A1 CAPİTAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.  

İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle A1 CAPİTAL  Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü’ne ait olup diğer GÜLER HOLDİNG Grubu 

şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.  

A1 CAPİTAL Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı 

geçen şirketlerle  A1 CAPİTAL Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini 

kabul ederler.  


