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GÜNLÜK YATIRIM BÜLTENİ 

BIST-100 endeksinde yükseliş için 1,460 direnci aşılmalı 

ABD’de gelen oldukça zayıf tarım dışı istihdam verisinin FED’in parasal 

sıkılaştırmaya geçişini geciktireceği ve tapering’e yönelik somut adımların 

en azından Eylül ayı toplantısında gelmeyebileceği beklentilerini ön plana 

getirmesi, riskli varlıklara olumlu yansımıştı. Ancak geçen hafta delta 

varyantının ekonomik toparlanmayı olumsuz etkilemesinin büyüme 

tahminlerinin gözden geçirmesine yol açtığını ve negatif haber akışı 

eşliğinde risk iştahının baskı altında kaldığını takip ettik. Cuma günü pozitif 

açılış yapan ABD endeksleri geri çekilerek günü %1 civarı düşüşlerle 

tamamladı. Küresel risk barometresi olarak da izlenen S&P 500 endeksi 

%0.8 ekside, teknoloji endeksi Nasdaq %0.9 ekside Dow Jones sınai 

endeksi %0.8 ekside, Russell 2000 endeksi ise %1 kayıpla günü 

tamamladı. On bir sektörün hepsi negatif kapanış yaptı. Gayrimenkul, 

teknoloji, sağlık ve Telekom en kötü performans gösteren sektörler oldu. 

ABD’de açıklanan güçlü ÜFE verisi tahvil faizleri üzerinde yukarı baskıya 

neden oldu. Üretici fiyatları Ağustos ayında aylık bazda %0.7 artarken, 

yıllık %bazda 8.3, çekirdek fiyatlar ise yıllık %6.7 arttı. Volatilite endeksi 

VIX %11.4 civarı yükselirken, ABD 10 yıllık tahvil faizi dört baz puan 

yükselişle %1.34 seviyesinde, dolar endeksi ise %0.2 artıda günü 

tamamladı. 

BIST-100 endeksinde yükseliş için 1,460 direnci aşılmalı. 1,485 direnç 

direnç noktasının oluşturduğu aşağı baskısının, geçtiğimiz hafta 1,460 

desteğinin kırılmasıyla piyasada düzeltme hareketini onayladığını 

gözlemliyoruz. Bu kapsamda haftalık periyotta -%2.04 oranında değer 

kaybının oluştuğu piyasada, yeni haftaya başlarken 1,430 seviyesini ilk 

önemli destek noktası olarak izliyoruz. İlk etapta 1,430 desteğini koruma 

çabasında hareketlenecek ola piyasada, bu seviye altındaki seyrin ise 

sırasıyla 1,410 ve 1,400 risklerini gündeme getirebileceğini göz önünde 

bulunduruyoruz. (Teknik Bülten) 

Günlük Takvim   

 10:00 TR - Cari İşlemler Dengesi (beklenti: -0.53 milyar $ önceki: -1.13 

milyar $) 

 10:00 TR - Sanayi Üretimi - aylık (önceki:%+2.3) 

 10:00 TR - Sanayi Üretimi - yıllık (beklenti: %15.3 önceki:%23.9) 

Bültenden Başlıklar 

 Piyasa Yorumu 

 Aksigorta <AKGRT TI> Ağustos prim üretimi 

 

 

 

Sermaye Piyasası

BIST-100 (TL)

BIST-100 (US$)

Günlük Değişim (TL)

Günlük Hacim (BIST-100)

Günlük Hacim (BIST-TÜM)

Toplam Piyasa Değeri US$175.2 mlr

Halka Açıklık Oranı 27.2%

3 Aylık Günlük İşlem Hacmi US$2,132 mn

BIST-100 Getirisi (TL)

1 haftalık / 1 aylık -2.0% / 0.2%

3 aylık / 12 aylık -1.2% / 31.0%

En çok artan TL/hisse Değişim

DOAS 30.80            4.4%

MPARK 26.94            3.3%

POLHO 2.85             3.3%

OTKAR 328.10          3.0%

CIMSA 26.90            2.4%

En çok azalan TL/hisse Değişim

ECILC 6.28             -4.6%

YKBNK 2.48             -3.1%

TRGYO 3.87             -3.0%

ZOREN 1.66             -2.9%

YATAS 14.18            -2.5%

Hacim US$mn Değişim

GARAN 203              -7.6%

THYAO 74               -21.5%

YKBNK 74               -7.5%

KRDMD 62               -8.7%

EREGL 57               22.8%

1,439

171

-1.0%

US$1,299 mn

US$1,931 mn
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PiYASA YORUMU  

ABD’de gelen oldukça zayıf tarım dışı istihdam verisinin FED’in parasal sıkılaştırmaya geçişini 

geciktireceği ve tapering’e yönelik somut adımların en azından Eylül ayı toplantısında 

gelmeyebileceği beklentilerini ön plana getirmesi, riskli varlıklara olumlu yansımıştı. Ancak 

geçen hafta delta varyantının ekonomik toparlanmayı olumsuz etkilemesinin büyüme 

tahminlerinin gözden geçirmesine yol açtığını ve negatif haber akışı eşliğinde risk iştahının 

baskı altında kaldığını takip ettik. Cuma günü pozitif açılış yapan ABD endeksleri geri çekilerek 

günü %1 civarı düşüşlerle tamamladı. Küresel risk barometresi olarak da izlenen S&P 500 

endeksi %0.8 ekside, teknoloji endeksi Nasdaq %0.9 ekside Dow Jones sınai endeksi %0.8 

ekside, Russell 2000 endeksi ise %1 kayıpla günü tamamladı. On bir sektörün hepsi negatif 

kapanış yaptı. Gayrimenkul, teknoloji, sağlık ve Telekom en kötü performans gösteren 

sektörler oldu. ABD’de açıklanan güçlü ÜFE verisi tahvil faizleri üzerinde yukarı baskıya neden 

oldu. Üretici fiyatları Ağustos ayında aylık bazda %0.7 artarken, yıllık %bazda 8.3, çekirdek 

fiyatlar ise yıllık %6.7 arttı. Volatilite endeksi VIX %11.4 civarı yükselirken, ABD 10 yıllık tahvil 

faizi dört baz puan yükselişle %1.34 seviyesinde, dolar endeksi ise %0.2 artıda günü 

tamamladı.  

Bu sabah:   

- Asya piyasalarında karışık eğilim hakim 

- Japonya %-0.2, Çin %0.05 artıda  

- PBOC USD/ CNY kurunu 6.4497 olarak açıkladı. (önceki: 6.4566)  

- Avrupa ve ABD vadelileri hafif artıda 

- S&P 500 ve Nasdaq vadeli %0.1 civarı artıda 

- Altın artıda 

- Brent petrol artıda 

- ABD 10 yıllık tahvil faizi yatay  

- Dolar endeksi artıda 

- Gelişmekte olan ülke döviz kurları dolara karşı değer kaybediyor 

BIST-100 endeksinde yükseliş için 1,460 direnci aşılmalı. 1,485 direnç direnç noktasının 

oluşturduğu aşağı baskısının, geçtiğimiz hafta 1,460 desteğinin kırılmasıyla piyasada 

düzeltme hareketini onayladığını gözlemliyoruz. Bu kapsamda haftalık periyotta -%2.04 

oranında değer kaybının oluştuğu piyasada, yeni haftaya başlarken 1,430 seviyesini ilk önemli 

destek noktası olarak izliyoruz. İlk etapta 1,430 desteğini koruma çabasında hareketlenecek 

ola piyasada, bu seviye altındaki seyrin ise sırasıyla 1,410 ve 1,400 risklerini gündeme 

getirebileceğini göz önünde bulunduruyoruz. (Teknik Bülten) 

Bu hafta makro tarafta ABD’de Ağustos ayı enflasyon verileri başta olmak üzere, perakende 

satışlar, Michigan tüketici güven endeksi, Euro Bölgesinde revize TÜFE verisi, İngiltere TÜFE 

verisi, Çin’de ise sanayi üretimi ve perakende satışlar takip edilecek. Bu hafta FOMC 

üyelerinden gelecek açıklama olmayacak. FOMC üyeleri 22 Eylül toplantısı öncesinde 

karartma döneminde olacak. 
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Hatırlanacağı üzere ABD’de gelen oldukça zayıf tarım dışı istihdam verisinin FED’in parasal 

sıkılaştırmaya geçişini geciktireceği ve tapering’e yönelik somut adımların en azından Eylül 

ayı toplantısında gelmeyebileceği beklentilerini ön plana getirmesi, riskli varlıklara olumlu 

yansımıştı. Geçen hafta ise Fed üyelerinden tapering sürecine yönelik açıklamalar gelmeye 

devam etti.  New York Fed Başkanı John Williams’ın “Ekonominin beklediğim şekilde 

iyileşmeye devam etmesi durumunda varlık alım azaltımına bu yıl başlamamız uygun” ifadeleri 

ön plandaydı ve Fed’in duruşu ile uyumluydu. Williams, enflasyon cephesinde hedefe 

ulaşıldığını, buna rağmen işgücü piyasasında alınması gereken yol olduğunu vurguladı. Bu 

doğrultuda bu hafta başta enflasyon olmak üzere açıklanacak verilerin bu görünümü teyit 

ettiğini görebiliriz. Geçen hafta açıklanan güçlü ÜFE verisi ardından piyasa beklentilerinin 

üzerinde gelebilecek TÜFE verisi dolar endeksine destek olabilir. Avrupa tarafında ise geçen 

hafta Avrupa Merkez Bankası ECB, pandemi varlık alım programı (PEPP) toplam boyutunu 

1,85 trilyon euro olarak teyit ederken, alım hızının ılımlı bir şekilde yavaşlatılacağını 

duyurduğunu takip ettik. Açıklamaların kısmen şahince yorumlandığını takip ettik. ECB 

enflasyonun geçiş süreci için hedefi ılımlı bir şekilde aşabileceğini, varlık alım programı (APP) 

kapsamındaki aylık 20 milyar euroluk alımlar ilk faiz artışından hemen öncesine kadar 

süreceğini vurgulamaya devam etti. 

Sektör ve Şirket Haberleri  

Aksigorta <AKGRT TI> Ağustos prim üretimi 

Aksigorta’nın Ağustos ayında brüt prim üretimi geçen senenin aynı ayına göre %28 artış 

kaydetti.  İlk 8 ayda toplam brüt prim üretimi de yıllık %28 büyüme seviyesinde gerçekleşti. 

Güçlü aylık büyümeyi hisse için sınırlı olumlu olarak değerlendiriyoruz. 

 

Açıklanan ve Dağıtılan Temettüler 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

Hisse Adı Dağıtma Tarihi 
HBT 

(Brüt) 

HBT 

(Net)

 Temettü Verimi 

%

PAGYO 13/09/2021 0,08 0,08 1,2%

ARSAN 15/09/2021 0,06 0,06 1,2%

LKMNH 20/09/2021 0,11 0,09 1,1%

LUKSK 22/09/2021 0,15 0,13 0,3%

AGESA 28/09/2021 0,44 0,38 2,4%

ADEL 30/09/2021 0,64 0,54 2,5%

VESTL 30/09/2021 2,35 1,99 8,2%

TTKOM 01/10/2021 0,18 0,15 2,5%

YATAS 06/10/2021 0,18 0,24 2,0%

YKSLN 07/10/2021 0,03 0,03 0,7%

BIZIM 08/10/2021 0,32 0,27 2,6%

PKART 15/10/2021 0,28 0,24 1,4%

EGPRO 18/10/2021 0,44 0,38 1,6%

OSMEN 25/10/2021 0,07 0,06 0,3%

TCELL 27/10/2021 0,39 0,33 2,5%
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Sermaye Hareketleri 

 

 

 

Hisse Tarih

Bedelsiz 

Sermaye 

Arttırım Oranı 

(%)

Mevcut 

Sermaye (TL)

Yeni Sermaye 

(TL)

KNFRT 13/09/2021 300,0 33.000.000 132.000.000



 
 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  Söz konusu rapor belli bir kişiye veya mali durumları, risk ve getiri tercihleri benzer nitelikteki 

bir gruba yönelik olarak hazırlanmamıştır. Belirli bir getirinin sağlanacağına dair herhangi bir vaat veya taahhütte 

bulunulmamaktadır. Tüm yorum ve tavsiyeler öngörü, tahmin ve fiyat hedeflerinden oluşmaktadır. Zaman içinde piyasa 

koşullarında meydana gelen değişiklikler nedeniyle söz konusu yorum ve tavsiyelerde değişikliğe gidilebilir. Size uygun 

olan yatırım araçlarının ve işlemlerin kapsam ve içeriği uygunluk testi neticesinde belirlenir. Uygunluk  testi, yatırım 

kuruluşu tarafından pazarlanan ya da müşteri tarafından talep edilen ürün ya da hizmetin müşteriye uygun olup 

olmadığının değerlendirilmesi amacıyla, müşterilerin söz konusu ürün veya hizmetin taşıdığı riskleri anlayabilecek bilgi 

ve tecrübeye sahip olup olmadıklarının tespit edilmesidir. Bu raporda yer alan her türlü bilgi, yorum ve tavsiye uygunluk 

testi ile tespit edilecek risk grubunuz  ve getiri beklentiniz ile uyumlu olmayabilir. Bu nedenle, uygunluk testi neticesinde 

risk grubunuz tespit edilmeden sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi amaç, bilgi ve 

tecrübenize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgi ve veriler, araştırma grubumuz tarafından güvenilir 

olduğuna inanılan kaynaklardan derlenmiş olup, doğrulukları ayrıca araştırılmamıştır. Bu nedenle, bu bilgilerin tam veya 

doğru olmaması nedeniyle doğabilecek zararlardan Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve çalışanları sorumlu 

değildir. Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından farklı bölümlerde istihdam edilen kişilerin veya Yapı Kredi 

Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin ortaklarının ve iştiraklerinin bu raporda yer alan tavsiyelerle veya görüşlerle hemfikir 

olmaması mümkündür. Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile piyasanın iş leyişinden kaynaklanan makul 

nedenlerden dolayı, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ortakları, çalışanları, yöneticileri ve bunlarla doğrudan ve 

dolaylı olarak ilişkileri bulunan istihdam ilişkisi doğuracak bir sözleşme çerçevesinde veya herhangi bir sözleşme 

olmaksızın çalışan ve tavsiyenin hazırlanmasına katılan tüm gerçek veya tüzel kişiler ile müşterileri arasında önlemeyen 

çıkar çatışması ve objektifliği etkilemesi muhtemel nitelikte ilişkiler doğabilir. Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş., 

ortakları veya iştirakleri, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirildikleri yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile yan 

hizmetlerini, bu raporda bahsi geçen şirketlere, muhtelif zamanlarda, sunmayı teklif edebilir veya sunabilir. Muhtelif 

zamanlarda, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin, ortaklarını, iştiraklerinin ve işbu kapsamdaki yöneticilerinin, 

yetkililerinin, çalışanlarının veya temsilcilerinin, doğrudan veya dolaylı olarak, raporda bahsi geçen işlemler, menkul 

kıymetler veya emtialar üzerinde pozisyonları bulunabilir veya farklı nedenlerle ilgi ve ilişkileri bulunabilir. Söz konusu 

çıkar çatışması durumlarında Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş., internet sitesinde yer alan Çıkar Çatışması 

Politikası uyarınca hareket eder. Bu rapor, sadece gönderildiği kişilerin kullanımı içindir. Bu raporun tümü veya bir kısmı 

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilere 
gösterilemez, ticari amaçla kullanılamaz. 

 
 


