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KÖRFEZ KRİZİ...İNCİRLİK… VE ABD’Lİ İKİ FONUN TÜRKİYE’YE YATIRIM YASAĞI…!  

Yeni haftaya Körfez Kriziyle başladık. 

Körfez Bölgesinde yaşanan diplomatik kriz genişleyerek 7 Arap ülkesine yayıldı. Türkiye bu konuda uzlaşı için hazır 

olduğunu açıkladı. Ancak küresel piyasalarda başta petrol olmak üzere dolar ve altında da gün boyunca hareketli saatler 

yaşandı. 

Katar 

7 Arap ülkesinin Katar ile tüm siyasi ilişkilerini kesmesi, Körfez Bölgesinde son yıllarda görülen en büyük diplomatik krize 

yol açtı. Katar'ın Arap ülkelerinin diplomasi ve ulaşım tecridiyle karşılaşmasında, Katar resmi ajansının hacklenerek ABD 

karşıtı ve İran'ı destekleyici açıklamalar yayınlanması etkili oldu. Katar Borsası da sert düştü. Dünya piyasaları bu 

haberlerle çalkalandı. 

Türkiye Enflasyon 

Mayıs ayı TÜFE aylık bazda %0,45 artış ile Nisan ayında gelen %1,31'lik veriye göre geriledi. A1 Capital olarak %0,31 

seviyesinde aylık artış beklentimizde kurdaki gerilemenin başta gıda fiyatları olmak üzere fiyatlara daha olumlu 

yansıyabileceği yönündeydi. TÜFE yıllık bazda ise %11,72 artış gösterdi (Beklenti: %11,62). 

Goldman Sachs Raporu 

TCMB beklentisi ile aynı doğrultuda Türkiye'de enflasyonun bu yıl iki kez zirve görmesini bekliyor. Bankaya göre ilk zirve, 

önceki aylarda geride kalırken, ikinci zirve %13'e yaklaşarak Eylül'de görülebilir. 

Dolar/TL 

Yeni haftanın ilk gününde Dolar/TL enflasyon açıklanmadan önce 3,50 seviyesinden yeni haftaya başlarken, veri 

sonrasında 3,4989 ile 2017 başından bu yana en düşük seviyesini test etti. Başbakan Yıldırım’ın yoğun gündem 

sebebiyle Almanya Dışişleri Bakanıyla görüşmesini iptal ettiğine dair açıklamalar ile yeniden 3,52 atağı yapan Dolar/TL’de 

Cumhurbaşkanıyla Alman Bakanın görüşeceği haberleri sonrasında sakinleşme ve 3,51 seviyesine doğru gerileme 

yaşandı. Ancak ABD’de 2 Fonun Türkiye’ye yatırım yasağı haberi Dolar/TL’nin yeniden 3,52 üzerine ataklarına ve gün 

sonuna doğru 3,53 seviyesine yükselişine neden oldu.  

Dolar/TL’de 3,53 üzerine ataklarda 3,55-3,5670 dirençlerimiz olurken, 3,50 destek seviyemiz. 

Altın 

İçerde gram altın 144-145 TL aralığında sakin seyrederken dolar ons cinsinden altında 1.281 seviyesine doğru yükselişler 

yaşandı.1.225-1.280 bant hareketinde yeni hedef 1.300 seviyesi olurken, geri çekilmelerde 1.250-1.230 destek olmaya 

devam ediyor. Altın artan jeopolitik riskler ve terör olayları nedeniyle güvenli liman olarak görülmeye devam etmekte ve 

son 6 haftanın zirvesinde fiyatlanmakta.  

BİST-100 Endeksi ve ABD’li 2 Fona Dair Detaylar 

Son zamanların yeni rekorunu 99.278 puan ile tazeleyen Endekste, bu seviyeden gelen kar satışları gerilemeye neden 

olurken, özellikle bankacılık sektöründeki hisselerde kar realizasyonlarının artması dikkat çekti. Bankacılık endeksinin 

168.037 ile en yüksek seviyeyi görmesi sonrasında günün ikinci yarısında artan satışlarla kayıplar 1.000 puanı geçti.  
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Gelen satışlarda Kaliforniya Eyalet Meclisi’nin Türk varlıklarına 500 milyon dolarlık yatırım yapmış 2 fon için Türkiye'de 

yeni varlık alımına yönelik yasak getiren düzenlemeyi kabul etmesi haberi ne kadar etkili oldu bilmiyoruz ancak bu iki 

fonun toplam portföyünün; 

 %0,3'ünü Türk hisselerine ayıran CalPERS, 

 23,7 milyon ISCTR, 

 17,2 milyon AKBNK ve  

 13,4 milyon GARAN paylarından oluşuyor…  

Bununla birlikte düzenleme iki fonun ellerindeki Türk varlıklarının yasal düzenlemenin geçmesini takip eden 6 ay içinde 

elden çıkarılmasını getiriyor. (Kaynak:Bussiness Ht) 

BİST-100 Endeksinde geri çekilmelerde 98.000 ve 97.800 öne çıkan destekler olurken, kısa vadeli hedef 99.300-99.700 

ve merakla beklenen 100.000. 

Ve bu yoğun karışık haber akışı sonrası BİST-100 endeksi günü 98.248 seviyesinden tamamladı. 

Salı günü veri açısından oldukça sakin olsa da gelecek olan açıklamalar gündeme yön verecek. 

 

 

 

PİYASA TAKVİMİ 

Saat Ülke Dönem Veri Önceki Beklenti 

  Türkiye   Yerli Oto İçin TOBB Toplantısı     

9:30 Türkiye 1Ç2017 Kişi Başına Üretim 3,32%   

10:00 Türkiye Mayıs 
Merkez Bankası Enflasyon 

Gerçekleşmeleri Değerlendirme Toplantısı  
    

10:30 Almanya Mayıs İnşaat Sektörü PMI 54,6   
11:10 Euro Bölgesi Mayıs Euro Bölgesi Perakende Sektörü PMI 52,7   
11:10 Euro Bölgesi Mayıs Almanya Perakende Sektörü PMI 56,2   
11:10 Euro Bölgesi Mayıs Fransa Perakende Sektörü PMI 51,8   
11:10 Euro Bölgesi Mayıs İtalya Perakende Sektörü PMI 48,3   

11:30 Euro Bölgesi Haziran Sentix Yatırımcı Güven Endeksi 27,4 27,5 

FAİZLER ENDEKSLER KUR – EMTİA VE CDS 

TÜRKİYE 10 YILLIK  10,38 0,78% BİST100 98.192 -0,68% DOLAR 3,5233 -0,04% 
TÜRKİYE 2 YILLIK  11,03 2,22% VİOP 121,025 -0,90% EURO 3,9737 0,14% 
ABD 10 YILLIK 2,1669 -0,76% S&P 500 2.436 -0,12% EUR/USD 1,1274 0,17% 
ABD 2 YILLIK 1,2960 -0,77% DOWJONES 21.184 -0,10% ALTIN 1.286,2 0,51% 
ALMANYA 10 YILLIK 0,2859 4,96% DAX 12.823 1,25% BRENT 49,2 -0,49% 
FRANSA 10 YILLIK 0,7234 2,07% ÇİN SHANGHAİ 3.088 -0,11% TR CDS 193,92 -0,00% 

 

 DESTEK DİRENÇ  VİOB  VİOB BIST100 BIST100 

EURO/DOLAR 1,1250 1,1230 1,1200 1,1285 1,1300 1,1360 DESTEK DİRENÇ DESTEK DİRENÇ TR2040: 5,65 

ONS ALTIN 1.257 1.250 1.236 1.290 1.300 1.310 120.500 121.600 97.800 98.700 TR2034: 5,53 

DOLAR/TL 3,5000 3,4850 3,4700 3,5300 3,5450 3,5570 120.000 122.000 97.000 99.300 TR2030: 5,16 

EURO/TL 3,9530 3,9420 3,9300 3,9800 4,0000 4,0150 119.500 122.650 96.600 100.000 TR2020: 3,41 
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11:30 Euro Bölgesi Haziran Sentix Cari Endeksi 34,5   

11:30 Euro Bölgesi Haziran Sentix Beklenti Endeksi 20,5   
12:00 Euro Bölgesi Nisan Perakende Satışlar 0,3% 0,2% 
12:00 Fransa Nisan Perakende Satışlar 0,6%   
13:00 OECD Nisan TÜFE 2,3%   
13:00 OECD Nisan Çekirdek TÜFE 1,8%   
14:30 Türkiye Mayıs Reel Efektif Döviz Kuru 90,31   
14:45 ABD Haftalık Mağaza Satışları 1,6%   
15:45 ABD Mayıs Ekonomik Güven Endeksi 5,00   
15:55 ABD Haftalık Redbook Perakende Satışlar 1,8%   
16:00 Rusya Mayıs TÜFE 0,3%   
16:00 Euro Bölgesi Haftalık Döviz Rezervleri 278,5 Milyar   
16:00 Euro Bölgesi Haftalık Altın Rezervleri 404,1 Milyar   
17:00 ABD Haziran Ekonomik İyimserlik Endeksi 51,3 51,6 
17:00 ABD Nisan JOLTS Açılan İşler 5,74 Milyon   
18:30 ABD   1 Aylık Bono İhalesi     

 

YABANCI ALIM – SATIM İŞLEMLERİ  

Mayıs ayında yabancılar 9,54 milyar dolar alış, 9,39 milyar dolar satış olmak üzere nette 150,6 milyon dolar alış yaptı.  

En Fazla Alış ABD Doları   En Fazla Satış ABD Doları 

SAHOL 98.002.025    TCELL -84.040.371  

THYAO 72.978.049    KCHOL -74.217.422  

HALKB 54.394.642    ASELS -58.589.649  

VAKBN 37.711.106    SASA -18.408.073  

KRDMD 27.942.637    BANVT -14.409.943  

PGSUS 26.363.663    VESTL -13.902.276  

BIMAS 22.273.832    ARCLK -11.195.314  

TUPRS 21.420.497    EKGYO -11.082.076  

ISCTR 16.040.360    TOASO -10.444.533  

TKFEN 15.257.684    OTKAR -9.647.105  

 

ŞİRKET HABERLERİ 

AKBNK – Sendika ile toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde alınan grev kararına karşılık Bakanlar Kurulu’nun 60 günlük 

erteleme kararı da dolarken, yüksek hakem kurulunca düzenlenecek sözleşme çerçevesinde uyuşmazlığın 

çözümleneceği açıklandı.  

ASCEL – Sendika ile 3 yıl süreyle Yüksek Hakem Kurulu kararıyla toplu iş sözleşmesi imzalandı.  

BIMAS – İran’daki perakende fırsatlarının değerlendirilmesi konusunda pazar araştırma çalışmalarının devam ettiği 

açıklandı.  

EKGYO – Zeytinburnu’ndaki arsası için ilk ihale bugün gerçekleştirilecek olup, arsanın ekspertiz değeri 419 milyon TL.  

EREGL – Bor-San Isı tarafından şirket aleyhine açılan 10,8 milyon TL’lik tazminat davasında karar şirket lehine 

sonuçlanırken, Şirket tarafından söz konusu dava kapsamında geçmiş dönemlerde 22,3 milyon TL karşılık ayrılmıştı.  

GARAN – 98 gün vadeli 43 milyon TL tutarında bono ihraç etti.  
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GEDZA – Bağlı ortaklığı Gediz Plastik plastik atıkların geri kazanımı ile ilgili olarak 3,7 milyon TL tutarında yatırım teşvik 

belgesi alırken, teşvik kapsamında 7 yıl işveren prim desteği ile %80 kurumlar vergisi indirimi ve %40 yatırıma katkı oranı 

teşvikleri alınacak.  

ICBCT – Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 2,97 milyon TL tutarında idari para cezası kesilirken, %25 peşin ödeme 

indirimi ile söz konusu cezanın ödeneceği açıklandı.  

ISCTR – 179 gün vadeli 700 milyon TL ve  368 gün vadeli 300 milyon TL tutarında borçlanma aracını 12 – 14 Haziran’da 

halka arz edecek.  

KATMR – Ankara’da gerçekleştirdiği yatırımla ilgili olarak 13,1 milyon TL tutarında yatırım teşvik belgesi alırken, 3 yıl 

içinde yapılacak yatırımlar kapsamında teşvik kapsamında KDV istisnası, 7 yıl işveren prim desteği ile %80 kurumlar 

vergisi indirimi ve %40 yatırıma katkı oranı teşvikleri alınacak.  

KRSAN – Balık yağı ve balık unu üretimi kapsamında Sinop Gerze’deki fabrikada üretimin yeniden başlaması amacıyla 

biyolojik arıtma tesisi projesi Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından onaylanırken, montaj çalışmalarına başlanacağı 

açıklandı.   

MAVI – SPK ek satış dahil şirket sermayesinin %55’ine karşılık gelen 27.311.350 adet payın 43,00 – 51,60 TL fiyat 

aralığından halka arzı için onay verirken, 8 – 9 Haziran’da taleplerin toplanacağı halka arzda halka arz büyüklüğü 1,2 – 

1,4 milyar TL aralığına denk gelmekte.  

MGROS & KIPA – KIPA’nın %95,50’inin MGROS tarafından satın alınması nedeniyle MGROS’un zorunlu pay alım 

teklifinde bulunma yükümlülüğünden muafiyet başvurusu SPK tarafından olumsuz karşılanırken, Şirket 6 işgünü 

içerisinde zorunlu pay alım teklifinde bulunmak üzere SPK’ya başvuru yapmak zorunda.  

MGROS tarafından KIPA payları için pay başına 0,15638 TL olmak üzere %95,50 oranında pay için 199 milyon TL 

ödenmesine karşılık, satın almaya ilişkin ilk KAP açıklamasının 10.06.2016 tarihinde yapılması sebebiyle, geriye dönük 6 

aylık ağırlıklı ortalama fiyat 2,25 TL’ye karşılık gelmekte ki bu da zorunlu pay alım teklifi için geçerli referans fiyat olarak 

gözükmekte. Bununla birlikte pay devri 01.03.2017 tarihinde tamamlanması sebebiyle, zorunlu pay alım teklifinin 

başlangıcı için son tarih olan 01.05.2017 tarihini aşan her gün için yıllık TRLIBOR oranının %50 fazlası ile hesaplanacak 

faiz tutarı pay alım teklifi fiyatına eklenecek. Bugün itibariyle faiz eklenmiş çağrı fiyatı 2,29 TL’ye denk gelmekte olup, SPK 

onayına kadar olan süre için de faiz eklenerek nihai pay alım teklifi fiyatı belli olacaktır.  

SAYAS – Bağlı ortaklığı Plaka Mobilya tarafından 2017 yılında teslim edilmek üzere 610.000 TL tutarlı ahşap mobilya işi 

ihalesi kazandı.  

SEKFK – 175 gün vadeli 58,3 milyon TL, 364 gün vadeli 5,4 milyon TL, 546 gün vadeli 3,3 milyon TL tutarında borçlanma 

aracı ihraç etti.  

TTKOM – Bağlı ortaklığı Avea için 2G ve 3G hizmetleri için Hazine payının eksik ödendiğine dair raporlar kapsamında; 

2G hizmetleri için daha önce Avea lehine ICC nezdinde uluslararası tahkim mahkemesince verilmiş olan tahkim kararına 

ilişkin yerel mahkeme nezdindeki yargılama sürecinin devam ettiğini, 3G hizmetleri için dava Danıştay'da Avea lehine 

karara bağlanırken, diğer yıllar için açılan davaların devam ettiği belirtildi.  

YAZIC – Bağlı ortaklığı Anadolu Endüstri Holding’in sermayesinin 37,8 milyon TL nakden artırılmasına payı oranında 25,7 

milyon TL ile katılma kararı aldı.  
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PAY ALIM – SATIM BİLDİRİMLERİ 

BIMAS – Şirket ortaklarından Musa Topbaş tarafından 64,55 – 65,25 TL fiyat aralığından 59.906 adet pay satılırken, 

Şirket sermayesindeki payı %0,06’ya geriledi.  

FONET – Metro Yatırım tarafından 5,50 – 6,66 TL fiyat aralığından 2.588.182 adet alış, 5,50 – 6,68 TL fiyat aralığından 

901.088 adet satış işlemi yapılırken, Şirket sermayesindeki payı %27,54’e yükseldi.  

NUHCM – Şirket ortaklarından Ahmet Eskiyapan tarafından 9,97 TL ortalama fiyatla 7.705 adet pay satın alınırken, Şirket 

sermayesindeki payı %3,34’e yükseldi.  

SARKY – Şirket ortaklarından Huriye Çaycı tarafından 2,73 – 2,74 TL fiyat aralığından 20.000 adet pay satın alınırken, 

Şirket sermayesindeki payı %1,00’e yükseldi.  

SKTAS – Şirkette pay sahibi 5 ortak tarafından Şirket sermayesinin %13,4’üne karşılık gelen 5.373.401 adet pay Borsada 

işlem görebilmek üzere kaydileştirildi.   

ULUSE – Likidite sağlayıcılık kapsamında 30 Mayıs’ta 10,20 – 10,58 TL fiyat aralığından 220.000 adet pay satıı 

gerçekleştirildi.  

2017/03 DÖNEMİ FİNASALLARINI AÇIKLAYAN ŞİRKET 

  Net Satışlar FAVÖK Net Kar 

Milyon 
TL 

1Ç2016 1Ç2017 Değişim 1Ç2016 1Ç2017 Değişim 4Ç2016 1Ç2016 1Ç2017 

1Ç2017 / 
1Ç2016 
Değişim 

(%) 

1Ç2017 / 
4Ç2016 
Değişim 

(%) 

AKFGY 4,9 4,5 -9,6% 3,1 2,7 -12,8% -203,8 -6,0 11,0 a.d a.d 

 

  Net Satışlar FAVÖK Net Kar 

Milyon 
TL 

4Ç2016 1Ç2016 1Ç2017 Beklenti 4Ç2016 1Ç2016 1Ç2017 Beklenti 4Ç2016 1Ç2016 1Ç2017 Beklenti 

AKFGY -21,7 4,9 4,5   -16,4 3,1 2,7   -203,8 -6,0 11,0   

 

SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ 

ISFIN – SPK, Şirket sermayesinin kar payından %8,33 oranında bedelsiz olmak üzere 50 milyon TL artışla 650,3 milyon 

TL’ye çıkarılmasına onay verdi. 

RTALB – SPK, Şirket sermayesinin kar payından ve iç kaynaklardan %300 oranında bedelsiz olmak üzere 17,7 milyon 

TL artışla 23,6 milyon TL’ye çıkarılmasına onay verdi. 
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NAKİT TEMETTÜ HABERLERİ  

Şirket Brüt (TL) Net (TL) 
Temettü 
Verimi 

Dağıtım 
Tarihi 

TRGYO 0,1000  0,1000  2,04% Yarın 

 

GENEL KURUL HABERLERİ 

Bugün Genel Kurulu Olan Şirket: ARMDA, NTHOL, NTTUR (Birleşmeye ilişkin ayrılma hakkı da onaylanacak) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/

