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YORUM
Haftanın son işlem gününde içeride TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi ve Bütçe Dengesi verileri
açıklanacak. ABD’de beklentileri karşılayan üçüncü çeyrek bilanço sonuçlarıyla beraber S&P500 dün
günü %1,7 yükselişle tamamladı, bugün pozitif görünüm Asya piyasalarında da görülmekte. BIST ise
dün günü %0.13 düşüşle 1411 seviyesinde tamamladı. Endeksin güne hafif alımlarla başlamasını
bekliyoruz, kısa vade için 1425-1430 bölgesi kuvvetli direnç konumunda. Diğer taraftan TCMB
verilerine göre yabancı yatırımcılar geçtiğimiz hafta $52mn tutarında hisse senedi ve $11mn tutarında
Dibs satışı gerçekleştirdiler.

İZLENECEKLER
—Ekim’21 TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi
—Eylül’21 Bütçe Dengesi

ŞİRKET HABERLERİ
—VAKBN hisse geri alım programı kapsamında dün TL3.33-3.44 fiyat aralığından toplam 19.2mn adet
pay alımı yapıldığını açıkladı.
—BIMAS taze meyve ve sebze kategorisinde tedarik sürdürülebilirliğini iyileştirmek adına domates
üretimi gerçekleştiren Bircan Fide’nin paylarının tamamının TL51.3mn bedelle satın alındığını
açıkladı.
—INVEO ödenmiş sermayesinin %220mn oranında bedelli olarak artırarak TL96mn’a çıkarması
talebinin kurul tarafından onaylandığını bildirdi.
—MTRKS ödenmiş sermayesini %37 oranında bedelsiz olarak artırarak TL26.8mn’a çıkartıyor. Şirket
payları bugün bölünmüş fiyattan işlem görmeye başlayacak.
—PKART bugün hisse başı brüt TL0.28 nakit kar payı ödemesi gerçekleştirecek.

YABANCI İŞLEMLERİ (USD)
4 – 8 EKİM

YILBAŞINDAN BERİ

SON 1 YIL

YABANCI PAYI

Hisse Senedi

-52 MN

-1,361 MN

-57 MN

41.6%

DİBS

-11 MN

1,535 MN

2,342 MN

4.1%

TOPLAM

-63 MN

174 MN

2,285 MN

+90 (212) 365 10 00

www.terayatirim.com

Günlük Bülten

15.10.2021

Araştırma

Not: Hisse Senedi Yabancı Payı T-3 takasını göstermektedir ve halka açık piyasa değeri değişimlerini yansıtmaktadır.(Kaynaklar:
TCMB, Matriks)
*Yabancı DİBS payı, TCMB EVDS verilerinde Yabancı Portföyündeki DİBS (Kesin Alım) Stokunun Toplam DİBS Stoku içindeki payına
oranlanması şeklinde hesaplanmaktadır
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Rapora Katkıda Bulunanlar
Haydar Akçayoğlu
hakcayoglu@terayatirim.com

HESAP AÇMAK İÇİN TIKLAYINIZ
Genel Merkez
Adres : Eski Büyükdere Cd. No.:9 İz Plaza Giz Kat:11 Maslak/İstanbul
Telefon : +90 212 365 10 00
E-Posta : arastirma@terayatirim.com

YASALUYARI: 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.
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