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TRUMP BAŞKAN OLUYOR DİYE KORKAN PİYASALARDA ŞİMDİ DE YA GÖREVDEN ALINIRSA KORKUSU...! 

Haftanın son işlem gününe geldiğimizde kısa haftanın gündem açısından oldukça yoğun olduğunu ve veri akışından çok 

haber akışının piyasaları etkilediğini görmekteyiz. 

Başkanlık koltuğuna oturmadan önce piyasaları korkutan Trump, Başkanlık koltuğuna oturduğu ilk günden bu yana gerek 

açıklamaları gerekse Twitleri ile yine başrolde. 

Lavrov & Trump görüşmesinde özel bilgiler paylaşıldığına dair iddialara Putin’den cevaplar gecikmedi. 

Putin: Trump Rusya’ya sır vermedi, gerekirse toplantının ses kaydını yayınlayabiliriz açıklamasında bulundu...! 

Bu yoğun haber akışında Trump’un görevden alınabilir mi olasılığı da gerek Dolar ve gerekse Dolar endeksi üzerinde 

aşağı yönlü hareketleri devam ettirdi. Dolar başta Yen olmak üzere tüm para birimleri karşısında değer kaybetti. 

Dolar Neden Geriliyor...! 

 Zayıf Gelen ABD Dataları 

 ABD’nin yeni yönetimi kaynaklı siyasi faktörlerde risklerin artması 

 Geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov buluşmasında Trump’ın 

bazı önemli devlet sırlarını açığa vurduğu iddiaları 

 Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi Başkanı Chaffetz, FBI’ya gönderdiği mektupta James Comey ile Donald 

Trump arasında başkanın savunma danışmanı Michael Flynn istifasından sonraki gün gerçekleşen görüşmenin 

notlarını ve detaylarını talep etmesi 

 Talep edilen bu görüşme notlarında Başkan Trump’ın FBI soruşturmasına müdahale etme çabalarına yönelik 

detaylar yer aldığının iddia edilmesi 

 Ve tüm bu olumsuzluklarla Trump’un Görevden Alınabilir Söylemleri… 

İç gündemde ise; 

 Türkiye'nin finansal döviz açık pozisyonu ilk 3 ayda 25,8 milyar $ artarak 381,4 milyar $'a çıktı. 

 Ilımlı geçen Trump&Erdoğan görüşmesi ardından güne BİST-100 Endeksi %0,26 düşüşle 95.915 puan 

seviyesinden başladı. 

 BİST-100 Endeksi, öğleden sonra banka hisselerinde güçlenen alımlarla yükselişe geçti. 

 Dolar bazında hala güçlü getiri fırsatı olduğu düşünülen BİST-100 endeksinde zaman zaman kar satışları ile 

96.500 direncinde gerilemeler yaşandı ve Endeks günü 95.724 puandan tamamlarken, Dolar/TL de 3,5580 –

3,5600 seviyelerinde sakin seyrini devam ettirdi. 

 Dolar gün içinde 3,5695 ile en yüksek ve 3,5379 en düşük seviyeleri test etti. 

 Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD’den ülkeye döndü. 

 21 Mayıs AKP Kongresi ve 25 Mayıs AB Parlamenterleri Toplantısı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ajandasında 

önemli adımları olacak. 

Ve 19 Mayıs tatili öncesinde kısa haftanın son işlem gününde Veri Ajandasına baktığımızda; 

15:30   ABD  Devam Eden İşsizlik Sigortası Başvuruları  1.918K   1.960K 

15:30   ABD  İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları   236K   240K  

15:30   ABD  İşsizlik Hak. Yararlanma Başvuruları - 4 Hafta Ort 243,50K  

15:30   USD  Philadelphia Fed İmalat Endeksi (May)               22,0   19,6                 
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Yeni Güne Dolarda 3,59… 

BİST-100’de 95.724 seviyesinden ve altında 1.260 Dolar/Ons seviyelerinden başlıyoruz.. Endekste geniş bant aralığımız 

92.500 – 96.600 olurken, dar bantta ise 94.500-96.500 hareketleri takibimizde olup, 92.500 seviyesini önemsediğimizi bir 

kez daha hatırlatalım...

 

PİYASA TAKVİMİ 

Saat Ülke Dönem Veri Önceki Beklenti 

9:00 Almanya Nisan TEFE 0,0%   

10:00 Türkiye Mayıs Tüketici Güven Endeksi 71,3   

11:30 İngiltere Nisan Perakende Satışlar -1,8% 1,0% 

15:30 ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları 236.000 240.000 

15:30 ABD Mayıs Philly Fed İş Dünyası Endeksi 22,0 19,6 

16:45 ABD Haftalık Bloomberg Tüketici Memnuniyet Endeksi 49,7   

17:00 ABD Nisan Öncü Göstergeler 0,4% 0,3% 

14:00 ABD Haftalık MBA Piyasa Endeksi 2,4%   

16:00 Türkiye   
TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi (YİK) 

Toplantısı 
    

17:30 ABD Haftalık Petrol Stokları -5,2 Milyon   

20:15 ABD   
Cleveland FED Başkanı Loretta Mester 

Konuşacak 
    

 

ŞİRKET HABERLERİ 

ANHYT – Şirketin yılın ilk 4 ayında toplam prim üretimi 186,6 milyon TL oldu.  

AKSA – Yatırımcı sunumunda 2017 yılının ilk çeyreğinde akrilonitril fiyatlarının 1.100-1.400 ABD Doları/ton bandında 

hareket ettiğini, 2017 yılını 1.400-1.500 ABD Doları/ton civarında tamamlamasının öngörüldüğünü, ACN’deki artış 

trendinin akrilik fiyatlarını da artırdığı ifade edilmiştir. 2016 yılında 651 milyon ABD Doları olan satışların 695 – 755 milyon 

FAİZLER ENDEKSLER KUR – EMTİA VE CDS 

TÜRKİYE 10 YILLIK  10,70 0,56% BİST100 95.725 -0,45% DOLAR 3,5970 0,79% 
TÜRKİYE 2 YILLIK  11,52 -0,26% VİOP 118,875 -0,67% EURO 4,0079 0,50% 
ABD 10 YILLIK 2,2386 0,55% S&P 500 2.357 -1,82% EUR/USD 1,1143 -0,15% 
ABD 2 YILLIK 1,2682 1,46% DOWJONES 20.607 -1,78% ALTIN 1.2600 -0,11% 
ALMANYA 10 YILLIK 0,3772 -0,06% DAX 12.632 -1,35% BRENT 51,95 -0,21% 
FRANSA 10 YILLIK 0,8361 -0,01% ÇİN SHANGHAİ 3.094 -0,33% TR CDS 208,25 -0,05% 

 

 DESTEK DİRENÇ  VİOB  VİOB BIST100 BIST100 

EURO/DOLAR 1,1100 1,1070 1,1025 1,1170 1,1200 1,1250 DESTEK DİRENÇ DESTEK DİRENÇ TR2040: 5,86 
ONS ALTIN 1.250 1.236 1.223  1.270 1.280 1.290 118.300 120.000 95.000 96.500 TR2034: 5,76 
DOLAR/TL 3,5720 3,5570 3,5390 3,5930 3,6050 3,6250 117.500 120.500 94.700 97.200 TR2030: 5,37 
EURO/TL 3,9800 3,9670 3,9560 4,0130 4,0250 4,0400 116.500 121.250 93.800 97.500 TR2020: 3,61 
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ABD Dolarına, 257 milyon dolar olan ihracatın 270 – 290 milyon dolar aralığında oluşmasını, %100 olan KKO’nun %98 

seviyesinde gerçekleşmesini, %20 olan FAVÖK marjının (130 milyon dolar FAVÖK) ise %17-18 bandında 

gerçekleşmesini (taban – tavan satış ve marjlarına göre 118 – 136 milyon dolar FAVÖK aralığı), 36 milyon dolar olan 

yatırım harcamalarının ise 80-90 milyon dolar aralığında gerçekleşmesinin öngörüldüğünü açıkladı.   

AVHOL – Piyasa yapıcılık faaliyetlerinin 22 Mayıs itibariyle A1 Capital aracılığıyla gerçekleştirileceği açıklandı.  

BAGFS – ThyssenKrupp firması ile Uluslararası Tahkim Mahkemesi nezdindeki dava sürecinde rutin bilgilendirme 

çerçevesinde yeni bir gelişme olmadığı açıklandı.  

BRKO – Akbank’a 2,05 milyon TL’lik borcunun 6 ayı geri ödemesiz 18 ay vadeli olarak yapılandırılmasına karar verildi.  

CEMAS – Şirket tarafından geliştirilen “Yüksek güçlü  toz emiş fan motorlarında ve mikser motorlarında hız kontrol ünitesi 

kullanarak enerji sarfiyatını düşürme” projesi, Arçelik 2016 Enerji Özel Ödülüne layık görüldü.  

EKGYO – İstanbul Başakşehir Hoşdere Genel Altyapı, Zemin İyileştirme ve Yol İnşaatı İşleri ihalesinde ilk oturumda en 

düşük teklif 29,1 milyon TL oldu.   

GARAN – Nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 80 ve 163 gün vadeli bono ihracında bugün talepler toplanacak.  

GOLTS – Şirketin planlı revizyon çalışmaları kapsamında klinker üretiminin gerçekleştirildiği 2 fırından üretim 

kapasitesinin %35’ini oluşturan 1.fırının faaliyetlerinin 30 Haziran’a kadar durdurulmasına karar verilirken, çimento üretim 

ve satışlarının yeterli klinker stokları nedeniyle etkilenmeyeceği açıklandı.   

GUBRF – Petrol – İş Sendikasının grev kararına karşılık işveren sendikası tarafından lokavt kararı alındığı açıklandı.  

GUBRF & KOZAL – 60 günde bir yapılan rutin bildirimle Bilecik Söğüt’teki maden sahalarının KOZAL tarafından şirkete 

iadesi ve sözleşmenin feshi amaçlı açılan davada gelişme olmadığı açıklandı.  

HALKB – 99 gün vadeli 250 milyon TL nominal değerli bonoları nitelikli yatırımcılara ihraç etti.  

ISYAT & PAKPN – PAKPN tarafından tahvil borcunun yeniden yapılandırılarak ödenmesi konusunda şirket portföyünde 

yer alan 4.154.000 TL nominal değerli tahvil için ödeme planının kabul edilmesine karar verildi.  

KATMR – Şirketin hakim ortağı İsmail Katmerci tarafından 6.000.000 adet pay Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya 

başvuru yapılırken, söz konusu işlemin Şirketin ve/veya ortağın kullanabileceği kredi vb. finansal kaynaklar için teminat 

amaçlı yapıldığı açıklandı.  

OYLUM  – Tahsisli sermaye artırımından elde edilecek 5,9 milyon TL’nin 3,6 milyon TL’sinin Bracknor Fund Ltd’ye kredi 

ödemesinde, 1,2 milyon TL’nin işletme sermayesinde, 1,2 milyon TL’nin kısa vadeli kredi ödemesinde, 0,9 milyon TL’nin 

ise yatırım harcamalarında kullanılacağı açıklandı.  

SAMAT – Genel kurulda alınan karar uyarınca Ankara’daki 19.440 m² büyüklüğündeki 4 katlı ticari depo ve arsanın sat-

geri kirala yöntemiyle FFKRL’ye devredilip, finansal kiralama sözleşmesi ile kiralanmasına karar verildi.  

SNGYO – Genel kurulda şirket sermayesinin %10’una kadar alım yapılabilmesi için 100 milyon TL’lik geri alım programı 

onaylanırken, maksimum geri alım fiyatı mevcut 1,60 TL’lik defter değerinin %25 üzeri olan 2,00 TL’ye denk gelmektedir.  

TRCAS – Borsa İstanbul’da Kimya, İlaç, Petrol, Lastik ve Plastik Ürünler sektöründe sınıflandırılmakta olan Şirket, faaliyet 

alanı gereğince Holdingler ve Yatırım Şirketleri sektöründe sınıflandırılmak üzere Borsa’ya başvuru yaptı.  
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ULAS – Antalya Alanya ilçesinde arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi kapsamında A ve B bloklar için kat irtifakı 

işlemlerinin gerçekleştirilmesine karar verildi.  

YAZIC & MGROS – YAZIC İştiraki Anadolu Endüstri Holding tarafından MGROS’un %9,25’lik payı pay başına 30,2 TL 

olmak üzere toplam 509 milyon TL’ye BC Partners grubundan satın alma işlemi tamamlanırken, MGROS’taki dolaylı payı 

%50’ye yükselirken, BC Partners’ın payı %30,5’e gerilemiştir. Ancak MGROS’un yönetimi eşit olarak paylaşılmaya devam 

edeceği için mevcut durumda pay alım teklifi yükümlülüğü doğmayacaktır.  

VAKBN – Konsolide finansal raporlamada ilk çeyrekte %140,8 artışla 1,26 milyar TL kar elde etti.    

ZOREN – Osmangazi Elektrik Dağıtım konsolide edildiği bütçe hedeflerinde 2016 yılında 1,2 milyar TL olan satış 

gelirlerinin 2017 yılında 2,7 – 2,8 milyar TL aralığında gerçekleşeceğini, 433 milyon TL olan FAVÖK’ün ise 500 – 600 

milyon TL aralığında beklendiği açıklandı.  

 

PAY ALIM – SATIM BİLDİRİMLERİ 

AKSGY – Şirket ortaklarından Emniyet Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından 3,22 – 3,23 TL fiyat aralığından 124.000 adet 

pay satın alınırken, Şirket sermayesindeki payı %7,19’a yükseldi.  

ALKIM – Şirket ortaklarından Adem Haluk Kora tarafından 25,06 TL fiyatla 494.500 adet pay satılırken, Şirket 

sermayesindeki payı %5,78’e geriledi.  

ATLAS & METRO – ATLAS tarafından 1,14 TL fiyatla 800.000 adet METRO payı satın alınırken, METRO’daki pay oranı 

%0,5’e yükseldi. 

AVHOL – Şirketin hakim ortağı AGM Avrupa Sağlık Hizmetleri tarafından 1,74 – 1,78 TL fiyat aralığından 80.000 adet 

pay satılırken, Şirket sermayesindeki payı %56,15’e geriledi. Bununla birlikte pay satış bilgi formu kapsamında pay 

satışına devam edileceği açıklandı.  

AVTUR – Grup şirketi Metro Yatırım tarafından 4,83 TL fiyatla 100.000 adet pay satın alınırken, Şirket sermayesindeki 

payı %6,10’a yükseldi.  

BLCYT – Pay geri alımı kapsamında 1,57 – 1,61 TL fiyat aralığından 36.000 adet pay Şirket tarafından geri alınırken, geri 

alınan toplam pay adedi Şirket sermayesinin %5,78’ine karşılık gelen 2.603.213 adede ulaştı.  

BOYP – Şirket ortaklarından Latife Boyner tarafından 45,75 – 47,00 TL fiyat aralığından 2.000 adet pay satılırken, Şirket 

sermayesindeki payı %0,8’e geriledi.  

KRDMA – Şirket ortaklarından Enkay Moda Konfeksiyon tarafından 1,78 – 1,96 TL fiyat aralığından 563.656 adet pay 

satılırken, Şirket sermayesinde payı kalmadı.  

KRDMA & KRDMB & KRDMD – Şirket ortaklarından Yolbulan Çelik tarafından 1,83 – 1,94 TL fiyat aralığından 200.000 

adet KRDMA, 1,86 – 1,87 TL fiyat aralığından 80.000 adet KRDMB, 1,48 TL fiyatla 49.999 adet KRDMD payı satılırken, 

Şirket sermayesindeki payı %0,44’e geriledi.  

METRO & FONET – METRO tarafından FONET’in halka arzında pay başına 3,50 TL’den alınan şirket sermayesinin 

%7,50’sine karşılık gelen 1.349.278 adet pay 5,04 TL ortalama fiyatla toplam 6,8 milyon TL’ye satılırken, satış sonucunda 

2,08 milyon TL kar elde edildi.  
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MEMSA – Şirket ortaklarından Halil Toktaş tarafından 0,15 TL fiyatla 23.131 adet pay satın alınırken, Şirket 

sermayesindeki payı %1,45’e yükseldi.  

MMCAS – Şirketin hakim ortağı Nurettin Türkoğlu tarafından 0,93 TL fiyatla 237.600 adet pay satılırken, Şirket 

sermayesindeki payı %3,69’a geriledi. Elde edilen fonun şirketin iştirakinin sermaye artırımında kullanılacağı açıklandı.    

VERUS – Şirketin hakim ortağı Investco Holding tarafından 13,16 – 13,74 TL fiyat aralığından 5.044 adet pay satın 

alınırken, Şirket sermayesindeki payı %70,42’ye yükseldi.  

 

SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ  

ASUZU – Şirketin 25,4 milyon TL olan sermayesi bugün %230,45 oranında bedelsiz artışla 84 milyon TL’ye yükselirken, 

düzeltilmiş fiyat 6,70 TL’ye denk gelmektedir.  

OYLUM – Şirketin 8.875.000 TL olan sermayesinin %36,34 oranında tahsisli olarak Bracknor Fund Ltd’ye tahsisli olarak 

artırılmasına karar verildi.  

 

NAKİT TEMETTÜ HABERLERİ  

Şirket Brüt (TL) Net (TL) 
Temettü 
Verimi 

ETYAT 0,0085  0,0085  1,06% 

EUKYO 0,0128  0,0128  1,45% 

EUYO 0,0078  0,0078  0,84% 

 

VERGİ DAİRESİNE GÖNDERİLEN 31.03.2017 DÖNEMİ GELİR TABLOLARI 

BİST 
Kodu 

1Ç2017 

ASCEL 11.388.117 

 

GENEL KURUL HABERLERİ 

Bugün Genel Kurulu Olan Şirketler: BISAS (Ayrılma hakkı 1,13157 TL)  
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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/

