
 
17 EYLÜL HAFTASI MENKUL KIYMET 

İSTATİSTİKLERİ 23/09/2021 
  

 

 

 

 TCMB tarafından açıklanan haftalık menkul kıymet istatistiklerinde 17 Eylül ile biten haftada yabancılar nezdinde 

gerçekleşen işlemlerde Hisse Senedi tarafında   net 89,00 Milyon Dolarlık alım gerçekleşirirken BIST100 Endeksi 

10-17 Eylül tarihleri arasında %1,34 değer kaybetmişti. 

 

  DİBS tarafında ise 12,3 Milyon Dolarlık hafif satış görmekteyiz. Toplamda ise 1,5 Milyon Dolarlık Özel Sektör 

Tahvil alımınıda eklediğimizde net olarak   78,2 Milyon Dolar fon girişi olmuştur. 

 

 DİBS tarafında yabancıların 4 hafta sonra ilk kez satış tarafında yer aldıklarını görmekteyiz.  

 

 Yılbaşından beri ise 17.09.2021 tarihi ile biten hafta itibariyle hisse senedinde 1.250,3 milyon dolarlık satış, 

DİBS’de 2.248,5 milyon dolar alış ve 61,6 milyon dolar Özel Sektör Tahvil alımı yaptı. Yurt dışı yerleşikler böylelikle 

2021 yılında toplam 1.059,8 milyon dolarlık fon girişi gerçekleştirmiş oldu. 

 

 

(Piyasa Değeri) 17.09.2021 10.09.2021 3.09.2021 27.08.2021 20.08.2021 13.08.2021 6.08.2021

NET DEĞİŞİM (Piyasa Fiyatı ve Kur Hareketlerinden Arındırılmış)

        Hisse Senetleri 89,0 -52,7 98,8 43,1 207,1 77,9 168,0

        DİBS -12,3 325,1 41,8 60,4 211,2 -45,2 113,8

            Bilgi için: Repo -15,5

        Şirket Borçlanma Senetleri(1)
1,5 5,3 3,5 11,3 1,2 1,5 -3,2
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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.  

 

 


