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ENDEKS 100.000 OLUR MU? FED KARARI ÖNCESİ NEDEN OLMASIN...!  

BİST-100 Endeksinde yeni haftanın ilk işlem gününde 100.000 hedef seviyesini kırma gayretleri Ege Bölgesinde yaşanan 

deprem sonrasında bozulan morallerin etkisiyle başka bir güne kaldı. 

99.442 seviyesinden ilk işlem gününü tamamlayan Endekste gün içinde en yüksek görülen seviye 99.707 oldu. 

Türkiye’de ilk çeyrek büyüme verisinin beklentilerin üzerinde %5 seviyesinde gerçekleşmesi de piyasada moralleri yerine 

getirirken, Dolar/TL’nin de desteğini alan Endekste gün sonuna kadar alıcı seyir hakim oldu. 

Dolar/TL 

Gün boyunca 3,52 seviyesinde sakin bir seyir izleyen Dolar/TL’de dışarda veri akışının sakin olmasının yanı sıra FED 

öncesi ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki hareketlilik de etkili oldu. Yeniden %2,21 seviyesine yükselen faizler FED’in 

Haziran ayında ‘’Faiz Artırır’’ ihtimalinin fiyatlanmaya başladığını gösteriyor.  

TCMB Beklenti Anketine Göre Dolar ise; 

Yıl sonu Dolar/TL beklentisi bir önceki anket döneminde 3,8027 iken, bu anket döneminde 3,7553’e geriledi. 12 ay 

sonrası Dolar/TL beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 3,9395’ten 3,9042’ye indi. 

Petrol 

OPEC toplantısı sonrası başlayan petroldeki satıcılı seyir Katar krizinden de etkilenmedi ve satıcılı seyrini devam 

ettirmekte. Brent petrolde 49 dolar altında seyir devam ederken, ham petrolde 47 dolar altındaki satıcılı seyir haftanın ilk 

işlem gününde de devam etti. 

Ajanda 

Bugünkü veri takvimine baktığımızda Hazine’nin tahvil ihaleleri, saat 12:00’de Almanya’da ZEW endeksleri, saat 15:30’da 

ABD’de ÜFE verileri takibimizde olacak.  

BİST-100 Endeksi  

İki gün sürecek FED toplantısı bugün başlıyor. Beklentiler %97 seviyelerinde FED’in faiz artırabileceği yönünde olup, tüm 

fiyatlamalar da bu ihtimal üzerinden gerçekleşiyor. Trump konusu zaman zaman gündeme gelse de piyasaların şuan 

odağında olan FED ve faiz kararı olacaktır. BİST-100 Endeksinin dün göremediği 100.000 seviyesini bugün görebilme 

ihtimali hatırlatalım. 

 

 



  

 
Direktör - Belgin Maviş                                                 bmavis@a1capital.com.tr                                                                 +90 (212) 371 18 39 
Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum, istatistiki şekil ve bilgiler hazırlandığı tarih itibari ile mevcut piyasa koşulları ve güvenirliğine 
inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir ve A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Sunulan 
bilgilerin doğruluğu ve bunların yatırım kararlarına uygunluğu tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak 
verilmemekte olup alım satım kararını destekleyebilecek yeterli bilgiler burada bulunmayabilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede 
bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali 
durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun 
sonuçlar doğurmayabilir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, yorum ve 
bilgilerin kullanılmasından doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan 
ve/veya dolaylı zararlardan dolayı A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bağlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz. Burada 
yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir 

 

 

 

PİYASA TAKVİMİ 

Saat Ülke Dönem Veri Önceki Beklenti 

9:00 Almanya Mayıs Toptan Fiyat Endeksi 0,3%   

10:00 Türkiye Nisan Trafike Kaydolan Araç Verileri 102,9   

10:00 Türkiye Nisan Sanayi Ciro Endeksi 1,2%   

11:30 İngiltere Mayıs TÜFE 0,5% 0,2% 

11:30 İngiltere Mayıs Çekirdek TÜFE 0,5%   

11:30 İngiltere Mayıs Üretici Girdi Fiyatları 0,1% -0,5% 

11:30 İngiltere Nisan Konut Fiyatları 4,1% 3,6% 

12:00 Almanya Haziran ZEW Beklenti Endeksi 20,6 21,8 

12:00 Almanya Haziran ZEW Cari Koşullar Endeksi 83,9 85,0 
13:00 ABD Mayıs Küçük İşletmeler İyimserlik Endeksi 104,5 104,0 

13:00 OECD Nisan İşsizlik Oranı     

13:50 OPEC Mayıs Petrol Talep & Arz & Üretim Verileri     

14:00 Türkiye Haziran 2, 7 ve 10 Yıllık Tahvil İhaleleri     

14:45 ABD Haftalık Mağaza Satışları -4,8%   

13:50 Global   
OPEC Aylık Petrol Piyasası Raporu 

Açıklanacak 
    

15:30 ABD Mayıs ÜFE 0,5% 0,1% 
15:30 ABD Mayıs ÜFE - Gıda ve Enerji Hariç 0,4% 0,2% 
15:30 ABD Mayıs ÜFE - Gıda, Enerji, Ticaret Hariç 0,7% 0,1% 
15:45 ABD Haftalık Ekonomik Güven Endeksi 37,0   
15:55 ABD Haftalık Redbook Perakende Satışlar 2,5%   

18:30 ABD   1 Ay ve 30 Yıl Vadeli Bono İhalesi     

20:45 ABD   
New York FED Başkanı Willian Dudley 

Konuşacak 
    

 Türkiye  
Türkiye AB Gümrük Birliği güncelleme 

görüşmeleri 
  

 

 

FAİZLER ENDEKSLER KUR – EMTİA VE CDS 

TÜRKİYE 10 YILLIK  10,43 -0,67% BİST100 99.442 0,50% DOLAR 3,5167 0,02% 
TÜRKİYE 2 YILLIK  10,97 -0,54% VİOP 122,500 0,39% EURO 3,9352 -0,13% 
ABD 10 YILLIK 2,2167 0,04% S&P 500 2.429 0,00% EUR/USD 1,1190 -0,11% 
ABD 2 YILLIK 1,3632 0,00% DOWJONES 21.236 -0,17% ALTIN 1.266,1 0,00% 
ALMANYA 10 YILLIK 0,2498 -0,12% DAX 12.690 -0,98% BRENT 48,54 0,62% 
FRANSA 10 YILLIK 0,5971 -0,02% ÇİN SHANGHAİ 3.149 0,29% TR CDS 189,65 -0,02% 

 

 DESTEK DİRENÇ  VİOB  VİOB BIST100 BIST100 

EURO/DOLAR 1,1170 1,1160 1,1125 1,1210 1,1235 1,1250 DESTEK DİRENÇ DESTEK DİRENÇ TR2040: 5,70 

ONS ALTIN 1.257 1.250 1.237 1.275 1.285 1.300 121.850 123.000 98.900 99.700 TR2034: 5,58 

DOLAR/TL 3,5000 3,4850 3,4750 3,5250 3,5450 3,5580 121.000 123.500 98.400 100.000 TR2030: 5,21 

EURO/TL 3,9300 3,9130 3,8900 3,9500 3,9780 4,0000 120.650 124.000 97.700 100.750 TR2020: 3,46 
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ŞİRKET HABERLERİ 

AKGRT – Mayıs ayında prim üretimi %28 artışla 187 milyon TL’ye, Ocak – Mayıs döneminde ise %21 artışla 951,2 

milyon TL’ye yükseldi. Ödenen hasar tutarları ise Mayıs ayında %7 artışla 358,8 milyon TL’ye, Ocak – Mayıs döneminde 

ise %52 artışla 831,4 milyon TL’ye yükseldi. 

ALCTL – Şirket TCELL ile IP ağ çözümleri tedariki konusunda 5 yıl süreli 21,6 milyon ABD Doları tutarında sözleşme 

imzaladı.  

AVISA – Şirketin Ocak – Mayıs döneminde hayat dalı prim üretimi %76,9 artışla 161,6 milyon TL’ye, hayat dışı prim 

üretimi %31,8 artışla 29,1 milyon TL’ye, toplam prim üretimi ise %68,1 artışla 190,6 milyon TL’ye yükseldi.  

BAGFS – Romanya’ya ihraç edilmek üzere 3,2 milyon dolar tutarlı 9.000 ton DAP gübresi siparişi aldı.  

EKGYO – İzmir Konak 1. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1. Oturumunda 10 teklif gelirken, en 

yüksek teklifi 400 milyon TL satış geliri karşılığı %10 şirket payı olacak şekilde 40 milyon TL ile İzka İnşaat verdi.  

Tuzla İçmeler’deki arazisinin ikinci oturumu 16 Haziran’da gerçekleştirilecek olup, ilk oturumda 9 teklifin geldiği ihalede en 

yüksek teklif 100 milyon TL satış geliri karşılığı %25 olacak şekilde 25 milyon TL ile Sayar İnşaat tarafından verilmişti. 

Zeytinburnu Beştelsiz’deki arazisinin ikinci oturumu bugün gerçekleştirilecek olup, ilk oturumda 8 teklifin geldiği ihalede en 

yüksek teklif 350 milyon TL satış geliri karşılığı %25 olacak şekilde 87,5 milyon TL ile Ağaoğlu Grubu tarafından verilmişti. 

GEDIK – 45 milyon TL tutarına kadar 119 gün vadeli bononun halka arz edileceği açıklandı.  

GLYHO – Dolaylı bağlı ortaklığı Global Ports Holding’in Londra Borsası'nda halka arzı kapsamında 7,40 İngiliz Sterlini 

üzerinden 724.553 adetlik ek satış hakkı opsiyonu kullanılırken, toplamda halka arz edilen pay 10.967.352 adede 

yükselirken, GLYHO’nun dolaylı payı %60,6’ya geriledi.  

KATMR – 150 milyon TL tutarına kadar borçlanma aracı ihraç izni için SPK’ya başvuru yapılmasına karar verildi.  

MAVI – Ek satış dahil 27,3 milyon adet payın halka arzına 59,1 milyon adet talep gelirken, halka arz fiyatı taban fiyat olan 

43,0 TL olarak açıklandı. 7 yabancı kurumsal yatırımcı tarafından halka arz edilen payların %58,3’ü satın alındı. Şirket 

paylarının 15 Haziran’da işlem görmesi planlanmakta.  

MEMSA – Şirket finansallarının kapta açıklanmaması nedeniyle şirketin işlem sırası kapatıldı.   

MGROS & KIPA – KIPA paylarının MGROS tarafından satın alınması kapsamında SPK’ya zorunlu pay alım teklifi için 

başvuruda bulunulurken, pay alım teklifi başvurusu 2,2477 TL’den olacak şekilde başvuru yapılmış, söz konusu fiyatın 

1,04566 TL’lik kısmının Tesco tarafından, kalan tutarın ise MGROS tarafından karşılanacağı açıklandı.  

SASA – Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı başvurusu kapsamında yatırım bedeli 330 milyon Dolar, ciroya katkısı ise 

450 milyon dolar olması beklenen ve 2 yıl sonra faaliyete geçecek Poy ve Tekstürize İplik Üretim Tesisi yatırımına 

Adana’daki tesislerinde başlanmasına karar verildi.  

SKBNK – Banka aktiflerinde yer alan gayrimenkul portföyünün, GYO’ya dönüştürülmesi hedeflenen Şeker Proje 

Geliştirme ve Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'ye kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme yoluyla devredilmesi kapsamında 

500.000 TL olan sermayesinin devredilecek gayrimenkullerin değeri olan 628,7 milyon TL artışla 629,2 milyon TL’ye 

artırılması kapsamında BDDK ve SPK süreçlerinin yürütüleceği açıklandı.  

Banka tarafından 10 yıl vadeli 85 milyon ABD Doları sermaye benzeri tahvil ihracı gerçekleştirdi.  
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PAY ALIM – SATIM BİLDİRİMLERİ 

AKGRT – Şirketin CEO’su Haluk Dinçer tarafından 3,14 – 3,20 TL fiyat aralığından 117.711 adet alış yapılırken, Şirket 

sermayesindeki payı %0,46’ya yükseldi.  

AVHOL – Pay satış bilgi formu kapsamında Şirketin hakim ortağı AGM Avrupa Sağlık Hizmetleri tarafından pay satışı 

yapılacağı açıklandı.  

EUYO – Metro Yatırım tarafından 0,98 TL fiyatla 360.738 adet alış yapılırken, Şirket sermayesindeki payı %11,14’e 

yükseldi.  

LKMNH – Şirket paylarının geri alımı kapsamında 5,10 – 5,13 TL fiyat aralığından 10.000 adet pay Şirket tarafından geri 

alınırken, bugüne kadar geri alınan pay adedi Şirket sermayesinin %5,27’sine karşılık gelen 1.265.685 adede yükseldi.  

MARKA – Şirketin hakim ortağı Mine Tozlu tarafından 1,85 TL fiyatla 300.000 adet satış yapılırken, Şirket 

sermayesindeki payı %41,29’a geriledi.  

OZGYO – Metro Yatırım tarafından 1,99 – 2,21 TL fiyat aralığından 2.407.563 adet alış, 1,97 – 2,11 TL fiyat aralığından 

421.235 adet satış işlemi yapılırken, Şirket sermayesindeki payı %9,70’e yükseldi.  

POLHO – Grup şirketlerinden Şark Mensucat tarafından 7,59 – 7,62 TL fiyatla 121.630 adet alış yapılırken, Şirket 

sermayesindeki payı %6,97’ye yükseldi.  

PRZMA – Şirket ortaklarından Hüseyin Karataş tarafından 2,36 – 2,45 TL fiyat aralığından 1.380.416 adet satış 

yapılırken, Şirket sermayesinde payı kalmadı.  

SARKY – Şirket ortaklarından Hayrettin Çaycı tarafından 2,68 TL fiyatla 10.000 adet alış yapılırken, Şirket 

sermayesindeki payı %8,03’e yükseldi.  

VERUS – Şirketin hakim ortağı Investco Holding tarafından 15,93 – 15,94 TL fiyat aralığından 1.000 adet alış yapılırken, 

Şirket sermayesindeki payı %70,46’ya yükseldi.  

SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ 

GLYHO – Şirket sermayesinin 193,5 milyon TL’den 100 milyon TL tahsisli olarak 2,45 TL fiyatla F.A.B. Partners LP’ye 

pay ihraç edilmesinde işlem yarın gerçekleştirilecek olup, kalan 100 milyon TL tutarlı ihraç için yatırımcılardan tahsisli 

sermaye artırımına katılma taleplerinde son gün bugün.  

NAKİT TEMETTÜ HABERLERİ  

Şirket Brüt (TL) Net (TL) 
Temettü 
Verimi 

Dağıtım 
Tarihi 

Kapanış 
Temettü 

Düşülmüş 
Baz Fiyat  

VAKBN 0,0480  0,0408  0,73% Bugün 6,62 6,57 
 

GENEL KURUL HABERLERİ 

Bugün Genel Kurulu Olan Şirket: KLNMA  



  

 
Direktör - Belgin Maviş                                                 bmavis@a1capital.com.tr                                                                 +90 (212) 371 18 39 
Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum, istatistiki şekil ve bilgiler hazırlandığı tarih itibari ile mevcut piyasa koşulları ve güvenirliğine 
inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir ve A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Sunulan 
bilgilerin doğruluğu ve bunların yatırım kararlarına uygunluğu tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak 
verilmemekte olup alım satım kararını destekleyebilecek yeterli bilgiler burada bulunmayabilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede 
bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali 
durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun 
sonuçlar doğurmayabilir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, yorum ve 
bilgilerin kullanılmasından doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan 
ve/veya dolaylı zararlardan dolayı A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bağlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz. Burada 
yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görsellerin üzerine Tıklayarak İstediğiniz İşlemi Gerçekleştirebilirsiniz… 

2017 1. Çeyrek (FX İşlemleri İçin) 

Karda olan hesapların oransal dağılımı: 

%32,48 

Zararda olan hesapların oransal dağılımı: 

%67,52 

http://a1capital.com.tR
http://hissekocu.com/

