ŞUBAT AYI YABANCI İŞLEMLERİ

ŞUBAT AYI ALIM'DA İLK 10 HİSSE /MN USD
TÜRK HAVA YOLLARI
51.370.731
TÜPRAŞ
32.997.404
PEGASUS
25.809.827
FORD OTOSAN
24.117.414
SABANCI HOLDİNG
19.370.770
VESTEL BEYAZ EŞYA
19.085.005
ARÇELİK
17.266.916
TAV HAVALİMANLARI
15.978.238
NUH ÇİMENTO
14.042.915
ARD BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
13.099.775

ŞUBAT AYI SATIM'DA İLK 10 HİSSE / MN USD
EREĞLİ DEMİR CELİK
-55.154.600
BİM MAĞAZALAR
-51.851.762
ASELSAN
-47.892.222
PETKİM
-38.567.472
İŞ BANKASI (C)
-37.676.273
YAPI VE KREDİ BANK.
-32.673.658
COCA COLA İÇECEK
-28.904.368
KOZA ALTIN
-27.887.985
MİGROS TİCARET
-27.711.331
TURKCELL
-25.117.406

Borsa İstanbul da Şubat ayında yabancılar ;33 milyar 312,6 milyon dolar alım ,
33 milyar 566,4 milyon dolar tutarında satım gerçekleştirince,
Nette 253 milyon 848 bin 270 dolar SATIŞ yapmış oldular.

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.
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2021 OCAK/ŞUBAT İLK 10 ALIM / MN USD
THYAO.E
TKFEN.E
ARCLK.E
PGSUS.E
SISE.E
TUPRS.E
NUHCM.E
KCHOL.E
TSKB.E
GUBRF.E

43.795.999
30.767.554
30.121.331
29.503.795
28.428.736
26.229.971
16.860.081
14.555.506
14.067.218
13.976.536

2021 OCAK/ŞUBAT İLK 10 SATIM / MN USD
EREGL.E
KOZAL.E
ISCTR.E
MGROS.E
ASELS.E
BIMAS.E
ENJSA.E
ULKER.E
SASA.E
TTKOM.E

2021 yılı ilk aylık sonuçlarına göre ise
Ocak ayı… : - 444,133,415 milyon dolar
Şubat ayı…: - 253,848,271 milyon dolar ile
Net Satım miktarı 697,981,686 milyon dolar seviyesine yükseldi.
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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
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-140.786.782
-121.517.195
-75.434.367
-75.081.487
-69.263.627
-64.056.490
-51.056.847
-41.712.380
-30.839.762
-30.346.697
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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.
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