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A1 CAPITAL ARAŞTIRMA 
Baki Atılal 
Araştırmadan Sorumlu GMY 

Furkan Açar 
Araştırma Uzman Yardımcısı 

Yiğitcan Şahin 
Araştırma Uzman Yardımcısı 
 
A1 Capital’de Hesap Açmak İçin Bizi Arayın:  
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GÜNLÜK BÜLTEN 

 

ENDEKS % DEĞER

BIST-100 0,86 1429,85

BIST-30 0,8 1535,58

BANKA 2,52 1234,83

SANAYİ 0,61 2564,82

EMTİA % DEĞER

ALTIN ONS 0,25 1773,59

GRAM 0,32 530,322

GÜMÜŞ 0,51 23,78

PLATİN -0,17 1041,56

PALLADİUM -0,62 1796,22

BİTCOİN -0,37 63849,05

PARİTE % DEĞER

EUR/USD 0,13 1,16489

EUR/TL 0,12 10,8389

DOLAR/TL 0,05 9,2988

BREZİLYA REAL 0,02 5,5854

G.A.RAND -0,16 14,5045

RUS RUBLE 0,06 70,8944

OFF.S.YUAN 0,14 6,384

HİND.RUP 0 75,122

JAPON YEN 0,12 114,51

TAHVİL % DEĞER

TAHVİL 2Y 0,38 18,54

TAHVİL 10Y -0,35 19,96

Moraller yerinde 
Daha geçen gün tahvil getirilerine dikkat edin trend değişti artık 

yükselme trendindeler demiş ki,  sabah bir bakıyoruz ABD 10 yıllıkları 
hazirandan beri en yüksek seviye olan %1,63’de, Alman 10 yıllıkları da -
0,11’e çıkmış, Enflasyona karşın risk iştahı da açık.  

Yükselen tahvil getirilerinde satılacak olan teknoloji hisseleri ve 
diğer yüksek büyüme oranlı hisseler yükseliyor, bu da önümüzdeki 
kazançlar konusunda şu anda güçlü bir iyimserlik olduğunu açıkça 
gösteriyor. 

IMF’nin Asya ekonomilerine yönelik %7,6 değil %6,5 büyüyeceksiniz 
tahminine rağmen sermaye piyasaları güçlü.  

IMF’in uyarısı da ilginçti. yeni bir COVID-19 enfeksiyonu dalgasının,  
tedarik zinciri kesintilerinin ve enflasyon baskılarının görünüm üzerinde 
aşağı yönlü riskler oluşturmaktadır’ ilginçliği bu uyarı sadece Asya’ya.  

Ama Asya’da bu açıklamalardan etkilenmedi. Japon Nikkei %0,8 
yükselirken, MSCI'nin Japonya dışındaki en geniş Asya-Pasifik hisseleri 
endeksi , Avustralya'daki %0,9'luk kazançların öncülüğünde %0,3 arttı. Bu 
ayın başlarında stagflasyon Wall Street'in moda kelimeydi karamsarlık 
vardı yavaş yavaş bu gitti özellikle de Cuma günkü güçlü ABD perakende 
satış verilerinin ardından.  

BIST-100 endeksine seviye olarak bakarsak 1407 desteğinin üzerinde 
kalabilmesi kısa vadeli görünümü açısından önemli, 1432 ilk ara direnç ve 
bu seviyenin aşılması durumunda 1457 seviyesini ilk ana direnç noktası 
olarak görmekteyiz. 

Endeksin güçlü kalmasını sağlayan diğer bir etmende Bilanço 
sezonun açılması ve güçlü beklentiler. Havacılık sektörü verilerindeki 
toparlanma, Nihai ürün fiyatlarındaki yüksek seyrin etkisi, artan talep ve 
kapasite kullanım oranları  demir-çelik / petrokimya şirketlerinin 
finansallarına vereceği katkı, Bankacılık sektöründe Kredi büyümesi hızında 
artış, Tüfe endeksli kağıt getirilerinde  artışın olumlu etkisi, GYO sektöründe 
güçlü operasyonel performans, Enerji şirketlerinin marjlarındaki iyileşme 
beklentileri endeksin geri çekilmelerde isteksiz ama yükseliş niyetinin 
hazırda tutulmasına yardımcı oluyor. 

Petrol fiyatları Asya'da hafifçe geriledi, ancak dünya genelinde bir 
enerji arzı sıkıntısının sürmesi nedeniyle birkaç yılın zirvesine yakın bir 
yerde ve Kripto para birimlerinde, ilk ABD bitcoin vadeli işlemlere dayalı 
borsa yatırım fonu Salı günü işlem görmeye başladığında, bitcoin tüm 
zamanların zirvesi olan 64.895 usd 'a yakın 64.068 usd seviyesinde.  

 
Bol kazançlar 

https://a1capital.com.tr/lp/
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MANŞETTE ÖNE ÇIKANLAR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Asya Pasifik Bölgesi'nde hisse senetleri Çarşamba günkü işlemlerde yön bulmakta zorlandı. 
 

 Çin Merkez Bankası(PBOC), faiz oranlarında değişikliğe gitmedi. Faiz  oranları 1 yıl vadeli 
için yüzde 3,85, 5 yıl vade için yüzde 4,65  olarak uygulanmaya devam edecek. Piyasa 
beklentisi de faizin  değişmeyeceği yönündeydi. 
 

 Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun 2021 Genişleme Paketi kapsamında yer alan "Türkiye 
Raporu"nda, Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine karşı alınan önlemler sonucunda 
Türkiye'nin ekonomik krizden hızlı bir şekilde çıktığı belirtilirken, ekonominin işleyişi ile 
ilgili "ciddi endişelerin" devam ettiği kaydedildi. 
 

 Dışişleri Bakanlığı, AB’nin Türkiye Raporu’na tepki gösterdi. 
 

 Japonya'nın ihracatı Eylül ayında da arttı. Son 7 aydır artış  gösteren ihracat Eylül ayında 
geçen yılın aynı döneminin yüzde 13,0  üzerine çıktı. 
 

 Çin'de yeni konutlar için ortalama fiyat Mart 2015'ten bu yana ilk  kez düştü. Eylül ayında 
ortalama fiyat bir önceki aya göre yüzde  0,08 geriledi. Ağustos ayında fiyatlar bir önceki aya 
göre yüzde  0,16 yükselmişti. 
 

 ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu (ITC), aralarında Türkiye'nin de olduğu 5 ülkeden yapılan 
alüminyum folyo ithalatının Amerikalı  üreticilere zarar verdiği tespitinde bulundu. 
 

 Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's, yoğunlaşan yarı iletken 
sıkıntısının gelecek 2 yıl içinde küresel hafif araç satışlarındaki toparlanmayı yavaşlatacağını 
duyurdu. 
 

 Fed Yönetim Kurulu üyesi Christopher Waller, yüksek enflasyonun yakın zamanda 
yavaşlamaya başlamaması halinde Fed'in faiz artırımı için zamanı öne getirebileceğini 
söyledi. 
 

 Rischmond Fed Başkanı Thomas Barkin, ABD'de iş gücü arzında yaşanan yetersizliğin 
koronavirüs salgınından daha uzun sürebileceğini ve daha iyi bir eğitim ortaya çıkmadıkça 
gelen ekonomik büyümeyi sınırlayabileceğini söyledi. 
 

 Kuzey Kore'nin füze denemesini doğrulamasının ardından BM Güvenlik Konseyi acil 
toplanıyor-BBC Türkçe 
 

 AC Asia ex, Japan % 0,74 alıcılı 
 S&P 500 %  -0,03 satıcılı 
 Euro Stoxx 50 % -0,05 satıcılı 
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ŞİRKET HABERLERİ 

 

DAGI… Şirket, 19/10/2021 tarihinde almış olduğu Yönetim Kurulu Kararına istinaden, Almanya'da elektronik ortamda 
satış faaliyetlerini yürütmek amacı ile, %100 hissedarı olacağı sermayesi 25.000 EUR olan  "Dagi Retails 
GmbH"  unvanlı şirket kurma kararı almıştır. 
 
DESA… Hilton Dalaman Sarıgerme Oteli, Fevziye Mah. Fevziye Sarısu Cad. N20/10 Ortaca/Muğla (adres kodu : 
5165695692) adresinde "Desa Deri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Dalaman Sarıgerme Hilton Samsonite Şubesi" 
ünvanlı Şubemiz yaz sezonunun bitmesi nedeniyle kapatılmıştır. Sezon açılışında mağaza açılışı tekrar 
değerlendirilecektir. 
 
DERHL… Consitex S.A.'ya karşı açılan tazminat talebine ilişkin dava süreci devam etmekte olup, davaya ilişkin yeni 
bir gelişme olmamıştır. Konuya ilişkin olarak yapılan periyodik açıklamadır. Yeni bir gelişme olması durumunda, ayrıca 
bilgilendirme yapılacaktır. 
 
DGKLB… Şirket tarafından 11.08.2021 ve 06.09.2021 tarihlerine ilan edilen KAP açıklamalarında, Türk mobilya 
sektörünün  belli başlı mobilya firmalarından 7 firmanın bir araya gelerek dış ticaret alanında faaliyet göstermek üzere 
FTR Dış Ticaret Mobilya Anonim Şirketi adında bir şirket kurulmasına karar verdikleri ve Şirket 
Yönetim Kurulu'nun 06.09.2021 tarihli kararı doğrultusunda, kurulacak olan FTR Dış Ticaret Mobilya Anonim 
Şirketi'nin sermayesinin %14,2857 (1.430.000 TL) oranında iştirak edilmesine ve şirketi temsilen Sayın Davut 
Doğan'ın şirket temsilcisi olarak atanmasına kararlaştırıldığı ilan edilmiştir. 
FTR Dış Ticaret Mobilya Anonim Şirketi'nin kuruluş işlemleri tamamlanarak, 18.10.2021 tarihinde tescil edilmiş ve 
Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 18.10.2021 tarihli 10432 sayılı nüshasında ilan edilmiştir. 
 
GESAN… Şirket %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş., 19.10.2021 tarihinde Türkiye 
Elektrik İletim A.Ş. tarafından gerçekleştirilen 2021/562920 ihale nolu "ITM-385 referanslı 154kV Tufanbeyli OSB TM 
Tevsiat (ADANA) Yapım İşi" kapsamı için ihaleye katılmış ve en avantajlı fiyatı vermiştir. İhalede teklif edilen toplam 
bedel 32.411.982,00-TL'dir. 
 
PGSUS… Şirket, son iki yıl içerisinde filomuzdan ayrılan bir önceki nesil Boeing 737-800 uçaklarını göz önünde 
bulundurarak, genç, yakıt tüketimi ve birim maliyet tasarrufuna odaklanan filo planlaması doğrultusunda, Airbus S.A.S. 
ile daha önce 2012 yılında imzalamış olduğu ve 2017 yılında kullandığı opsiyon ile 100 adet yeni uçağı kapsayan 
Airbus Siparişini güncelleyerek, altı adet yeni Airbus 321neo uçağa ilişkin kesin sipariş verilmesi konusunda Airbus ile 
anlaşmaya varmıştır. Bu doğrultuda kamuya açıklanmış olunan ve 2025 yılına kadar devam eden Airbus Siparişi teslim 
planındaki teslimatlara ek olarak, ek alıma konu altı adet Airbus 321neo uçağın teslimleri 2024 yılında başlayacak 
şekilde filoya katılması öngörülmektedir. 
 
TACTR… Şirketin Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan ve Ser-berker Bağımsız Denetim Anonim 
Şirketi tarafından denetlenen 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolara göre 2020 mali yılına ait 
faaliyetlerden elde edilen dönem karından vergi ve sair yasal yükümlülükler çıkarıldığında toplam net zararının 
1.941.961 TL ( Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan mali tablolarda bu rakam 1.656.005,28 TL zarardır) olduğu 
anlaşılmaktadır. 
 
UMPAS… UMPAS.E pay sırası ilgili şirketin finansal tablolarının son gönderim tarihi itibariyle Kamuyu Aydınlatma 
Platformuna (KAP) gönderilmemiş olması sebebiyle geçici olarak işleme kapatılmıştır. 
 
SAYAS… Şirket tarafından Güney Kore'de üç rüzgar türbin kulesi fabrikası olan müşterisi Dongkuk S&C'den rüzgar 
kulesi aksamlarına ilişkin toplam 1.225.000 EUR büyüklüğünde yeni bir sipariş alınmıştır.  Böylelikle şirketin 2021 
yılında Güney Kore ile yaptığı ihracat bağlantıları yaklaşık 7.800.000 EUR seviyesine ulaşmış bulunmaktadır. Konuyla 
ilgili içsel bilginin açıklanması 14/10/2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile ihalenin sonuçlanmasına kadar ertelenmiştir. 
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PAY ALIM SATIM HABERLERİ 

ARCLK… 19.10.2021 tarihinde 32,66 TL - 32,76 TL fiyat aralığından (ortalama 32,7053 TL) 872.423 adet pay geri 

alınmış ve Şirketin sahip olduğu ARCLK payları 32.039.658 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %4,7415) 

 

DOKTA, ÇELİK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ… 18/10/2021 - 18/10/2021 tarihinde DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK 

TİCARET VE SANAYİ A.Ş. payları ile ilgili olarak 27,00 - 27,26 TL fiyat aralığından 0 TL toplam nominal tutarlı alış 

işlemi ve 10.606 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafınca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte DÖKTAŞ 

DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. sermayesindeki paylar 18/10/2021 tarihi itibariyle %95,6913 sınırına 

ulaşmıştır. 

  

HDFGS… 19.10.2021 tarih ve 27 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında; Şirketin 21/06/2021 tarih ve 19 sayılı Yönetim 

Kurulu Kararı ile başlatılan geri alım programında 30.000.000 TL olarak belirlenen geri alım kaynak miktarının 

40.000.000 TL'sına artırılmasına oy birliği ile karar verildi. 

 

HDFGS… 21 Haziran 2021 tarihinde Yönetim Kurulunun almış olduğu karar gereğince; 19 Ekim 2021 tarihinde, 

503.560 adet hisse alımı ağırlıklı ortalama 2,74 TL fiyattan tarafınca gerçekleştirilmiştir. 

 

QUAGR… 19.10.2021 tarihinde 10,81 TL ortalama fiyattan 25.000 adet pay geri alınmış ve Şirketin sahip olduğu 

QUAGR payları 3.620.662 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %1,509) 
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SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ 

INVEO, GEP… Yönetim Kurulu' muzun 31.08.2021 tarihinde aldığı karara istinaden, Bağlı ortak Inveo Portföy 

Yönetimi A.Ş.' nin 25.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 5.300.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 

6.000.000 TL'ye çıkarılmasına iştirak edilmesine karar verildiğini 31.08.2021 tarihli açıklamamızda duyurmuştuk. 

Inveo Portföy Yönetimi A.Ş.' nin sermaye artırımı işlemi 19.10.2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü 

tarafından tescil edilmiştir. 

 

JANTS… İştirak Jmw Jant San.ve Tic.A.Ş.  20.10.2021 tarihinde yapacağı Olağanüstü Genel Kurul da sermayesini 

61.020.000.TL'sından 21.000.000.TL sı nakit artırarak 82.020.000.TL'sına çıkaracaktır. 

Artırılan sermayedeki paya Jantsa'nın %50 ile 1.050.000 adet 10.500.000.TL'lik hisse ile katılmasına oy birliği ile 

karar verilmiştir. Diğer %50 lik kısma İştirakin İtalyan Ortağı MW Italia S.R.L katılacaktır. 

Ortaklık hisse payı %49,9975 den %49,9982 çıkacak ve paya düşen nakit sermaye artışı için 

10.500.000.TL 22.10.2021 tarihine kadar iştirake ödenecektir. İştirakteki nakit sermaye artışı olan 21.000.000.TL 

kapasite artışı için devam eden ilave hat yatırımında kullanılacaktır. 

Binek oto ve hafif ticari araç jant üretim kapasitesi ilave hat ile birlikte 1.500.000.adetten 3.000.000.adete çıkması 

planlanmıştır. 
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VBTS KAPSAMINDA İŞLEM GÖREN PAYLAR 
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İLK 5 TAKAS DAĞILIM 
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VİOP TAKAS DAĞILIM 

 

 

EKİM VADE ENDEKS KONTRAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKİM VADE DOLAR KONTRAT 
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TEMETTÜ TABLOSU 

 

Brüt Net

OSMEN 1.500 3% 0,0734 0,0624 0,28% 25.10.2021 5

TCELL 861.928 20% 0,3918 0,3330 2,60% 27.10.2021 7

ALCAR 12.420 20% 1,1500 0,9780 0,36% 15.11.2021 26

MSGYO 4.392 35% 0,0327 0,0327 0,69% 15.11.2021 26

BIMAS 1.214.400 47% 2,0000 1,7000 2,95% 17.11.2021 28

FROTO 1.322.930 32% 3,7700 3,2045 2,27% 19.11.2021 30

ASELS 400.000 9% 0,1754 0,1491 1,19% 19.11.2021 30

LKMNH 2.666 11% 0,1111 0,0944 0,98% 22.11.2021 33

VESTL 786.911 44% 2,3458 1,9939 8,25% 30.11.2021 41

ATLAS 1.283 19% 0,0214 0,0214 1,46% 06.12.2021 47

MTRYO 1.652 19% 0,0394 0,0394 2,07% 08.12.2021 49

CASA 1.432 21% 0,2923 0,2484 0,23%

AKMGY 15.278 27% 0,4100 0,4100 1,06%

PAGYO 0,0083 0,0083 05.12.2021 46

PAGYO 0,0083 0,0083 06.12.2021 47

MERCN 3% 0,0141 0,0120 0,14%

TLMAN 60.764 104% 2,8936 2,4595 9,24% 20.12.2021 61

Temettünün 

Ödenmesine 

Kalan Gün

NAKİT TEMETTÜ TABLOSU 20.10.2021

BİST 

Kodu

Brüt Nakit 

Temettü (Bin TL)

Nakit 

Temettü 

Dağıtma 

Oranı

Pay Başına Temettü (TL) Temettü 

Verim 

Oranı

Ödeme 

Tarihi
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GENEL KURUL TABLOSU 
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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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


