8 Aralık 2021

2020 & 2021 Halka Arzlar Genel Bilgilendirme
2020 yılında 8 adet halka arz gerçekleşmiş olup toplam halk arz büyüklüğü 1.124mn TL'ye ulaşmıştır. Bu
veriler ışığında ortalama halka arz büyüklüğü 141mn TL olarak hesaplanmaktadır.
2020 yılı döneminde en büyük halka arz 466mn TL ile Kervan Gıda olmuştur. Hissenin son halka açıklık
oranı %28'dir.
2021 yılında halka arzı gerçekleşmiş ve işlem görmeye başlamış 50 adet hisse bulunmaktadır. İlgili
dönemde toplam halk arz büyüklüğü 19.797mn TL'ye ulaşmıştır. Bu verilere göre ortalama halka arz
büyüklüğü 396mn TL olarak hesaplanmaktadır.
Söz konusu dönemde en büyük halka arz 1.877mn TL ile Ziraat GYO olmuştur. Hissenin son halka açıklık
oranı %19'dur.

2020 yılında halka arz edilen 8 paydan ilk 4 haftalık dönemdeki en yüksek getiriyi %190 ile ARD Bilişim
payları sağlamıştır. Diğer taraftan ilk 4 haftada Arzum hisseleri %32'lik performansla grupta en düşük
getiriye işaret etmektedir.
2021 yılı döneminde halka arz edilen 50 paydan ilk 4 haftalık dönemdeki en yüksek getiriyi %630 ile Türk
İlaç payları sağlamıştır. Diğer taraftan ilk 4 haftada Ünlü Yatırım hisseleri %29'luk kayıpla grupta en olumsuz
performansa işaret etmektedir.

Genel olarak bakıldığında 2020 yılında 2021 yılına göre daha az halka arz gerçekleşmiş olup ilk 4 haftalık
getiriler ortalama %121'i göstermiştir.
2021 yılında ise 2020 yılına göre daha fazla halka arz gerçekleşmiş olup ilk 4 haftalık getiriler %53'ü
göstermiştir.

*Not: 2021 Kasım ve Aralık ihraçlarında (ULUFA, ARASE, ELITE, ISSEN, MIATK, MOBTL, KONKA ve PCILT) son dört haftalık getiriye
ulaşılamadığı için ihraçtan itibaren son kapanışa göre getiri kullanılmıştır.

Ek olarak, 2021 yılında Temmuz döneminde gerçekleşen halka arzlarda ilk 4 hafta getirilerin ortalaması
%85 ile diğer aylara göre daha yüksek olmuştur. (EDATA %196, KTSKR %93,3, VBTYZ %92,9 ve KARYE
%92,5)
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Makroekonomik değerlendirme ve analizler Ziraat Bankası Ekonomik Araştırmalar tarafından hazırlanmaktadır.
Borsa İstanbul'a kote, halka açık şirket değerlemeleri ve şirket bazlı haberler Ziraat Yatırım Araştırma tarafından
hazırlanmaktadır.
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UYARI
Bu bülten Ziraat Finans Grubu tarafından, kamuya ilan edilen veriler kullanılarak hazırlanmış olup; sadece müşterileri
bilgilendirme amacını taşımaktadır. Bülten sayfalarında yer alan yazı, tablo ve grafikler izin olmaksızın kısmen veya
tamamen çoğaltılamaz, dağıtılamaz ya da yayınlanamaz.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti;
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım
danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede
bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar
doğurmayabilir.

