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BİZ PERŞEMBEYE ODAKLANMIŞTIK AMA ÇARŞAMBA ROL ÇALDI…!  

Kilit gün Perşembe’ye geldik gelmesine ama Çarşamba günü de bugünün heyecanını aratmayan gelişmelere sahne oldu. 

Katar ile ilgili teskere öne alınarak TBMM’den geçmesine kadar olan süreçte Dolar/TL’de 3,50-3,55 hareketliliğinin yanı 

sıra borsada zaman zaman sert satışlar gördük. Gün içerisinde oldukça hızlı şekilde S&P’nin Katar’ın kredi notunu 

indirmesinin yansımalarını da  takip ettik.  

Günün ikinci yarısında toparlanma ve yeniden 98.000 üzerine ataklar görsek de bu kalıcı olamadı ve endeks günü 97.616 

puandan tamamladı. 

Yeni güne; 

Trump’un görevden aldığı eski FBI Direktörü Comey’in ifadesinin ABD Senatosu İstihbarat Komitesinin kamuoyu ile 

paylaşması ile başlıyoruz. 

Bugün Comey Senato üyeleri ile yüz yüze gelerek soruları cevaplayacak. 

Öte yandan bu kritik günde Türkiye’nin arabuluculuk görevinin yanı sıra Katar’ın ihtiyacı olan su ve gıda maddeleri 

konusundaki yardım adımlarını da takip ediyor olacağız. 

İngiltere’de bugün yapılacak olan erken seçimle Brexit sürecinde masaya güçlü oturmak isteyen atanmış başkan May’in  

seçilmiş başkan olup olmayacağının gerginliği ile devam edeceğiz. Yaşanan terör olayları sonrası popülaritesini anketlere 

göre oldukça fazla kaybetmesi sonrası nasıl bir sonuçla karşılaşılacağının belirsizliği Sterlin ve Euro üzerinde de baskı 

yaratacaktır. 

Gündeme baktığımızda; 

 İngiltere Genel Seçimleri,  

 Avrupa Merkez Bankası Toplantısı ve  Draghi’nin Açıklamaları 

 Comey'nin ABD'deki ifadesinin yarattığı gerilim var. 

Altın 

Kritik Perşembe öncesi yükselen ve bu yüksek seyrini koruyan altında yeni güne 1.290 dolar onsun altında başlıyoruz. 

Zaman zaman gerilemeler yaşasa da altın hala piyasaların güvenli limanı. 

Yukarı hareketlerde 1.290-1.300-1.320 kısa vadeli hedefler olurken, geri çekilmelerde 1.280-1.250-1.230 destekler olarak 

öne çıkmakta. İçerde gram altında ise yeni güne 146,60 TL seviyesinden başlıyoruz. 

Petrol 

 ABD'de artan üretimin, 

 OPEC ve aralarında Rusya'nın da bulunduğu diğer bazı üreticilerin arz kısıntılarını dengeleyeceği beklentisi ile 

 Ham petrol varil başına 45 dolar seviyesine doğru gerilemesi ile başlıyoruz. 

EIA'nın Çarşamba günü açıkladığı verilere göre, ABD'nin Suudi Arabistan'dan petrol ithalatı %55 düşerek Ocak 2015'ten 

bu yana en düşük seviyesine indi. 
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BİST-100 Endeksi 

100.000 hedefine çok az kalmasına rağmen artan küresel riskler ve bir anda ortaya çıkan (Katar gibi) jeopolitik riskler ve 

Türkiye’nin bu konulardaki duruşu, içerde merakla beklenen Kabine Revizyonunu adeta gölgeledi ve BİST-100 Endeksi 

99.300 denemesi sonrasında bu gelişmelerin art arda gündeme gelişiyle geriledi. 

Dolar/TL’nin dün Katar’a asker gönderme teskeresi ve Almanya’nın İncirlik Üssü’nü boşaltma kararı haberlerinin etkisiyle 

3,50’den 3,55 seviyesine hızlı yükseliş yaşarken, Endekste de gerileme yaşandı.  

96.500 destek seviyesi kırılmadığı sürece gelişmeleri 97.100-98.500 bandında izleyecek olan BİST-100 endeksinde saat 

15:30 AMB faiz kararı sonrası önemli açıklamalar yapması beklenen Draghi ve Katar konusunda hükümet tarafından 

teskere konusuna dair açıklamalar etkili olacaktır. 

Bugünün Rehberi 

Ankara Gündemi (Katar’a gönderilecek asker sayısı ile ilgili açıklamalar) 

Dolar 

Sterlin 

Altın ve Euro olacak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAİZLER ENDEKSLER KUR – EMTİA VE CDS 

TÜRKİYE 10 YILLIK  10,49 1,45% BİST100 97.617 -0,73% DOLAR 3,5433 -0,15% 
TÜRKİYE 2 YILLIK  11,09 0,91% VİOP 120,525 -0,66% EURO 3,9951 -0,04% 
ABD 10 YILLIK 2,1811 0,24% S&P 500 2.433 0,16% EUR/USD 1,1265 0,07% 
ABD 2 YILLIK 1,3162 0,00% DOWJONES 21.174 0,18% ALTIN 1.287,8 0,06% 
ALMANYA 10 YILLIK 0,2602 -0,08% DAX 12.672 -0,14% BRENT 48,46 0,60% 
FRANSA 10 YILLIK 0,6900 -0,04% ÇİN SHANGHAİ 3.143 0,04% TR CDS 197,02 0,02% 

 

 DESTEK DİRENÇ  VİOB  VİOB BIST100 BIST100 

EURO/DOLAR 1,1250 1,1230 1,1200 1,1285 1,1300 1,1340 DESTEK DİRENÇ DESTEK DİRENÇ TR2040: 5,71 

ONS ALTIN 1.275 1.257 1.250 1.295 1.310 1.340 120.000 121.000 97.000 98.200 TR2034: 5,58 

DOLAR/TL 3,5300 3,5150 3,5000 3,5550 3,5750 3,5850 119.500 121.600 96.600 98.800 TR2030: 5,22 

EURO/TL 3,9700 3,9530 3,9420 4,0000 4,0150 4,0450 118.600 122.000 95.800 99.300 TR2020: 3,47 
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PİYASA TAKVİMİ 

Saat Ülke Dönem Veri Önceki Beklenti 

  İngiltere   Erken Seçim Yapılacak     

      

ABD Başkanı Donald Trump tarafından 
görevinden kovulan FBI eski Başkanı 

James Comey, Senato İstihbarat 
Komitesi'ne ifade verecek. 

    

9:00 Almanya Nisan Sanayi Üretimi -0,4% 0,5% 

9:00 Almanya Nisan İmalat Sanayi Üretimi -0,5%   

9:45 Fransa Nisan Dış Ticaret Dengesi -5,3 Milyar -6,0 Milyar 

9:45 Fransa Nisan Cari İşlemler Dengesi -3 Milyar   

10:00 Türkiye Nisan Sanayi Üretimi 2,8% 3,9%  

10:00 Türkiye Nisan İmalat Sanayi Üretimi 2,5%   

10:00 Türkiye Nisan Perakende Satış Hacmi 2,1%   

10:00 Türkiye Nisan Perakende Ciro 2,0%   

11:00 Euro Bölgesi 3Ç2017 Makroekonomik Beklentiler     

12:00 Euro Bölgesi 1Ç2017 GSYH 0,5% 0,5% 

14:30 Türkiye Haftalık Yabancıların Hisse & DİBS İşlemleri     

14:45 Euro Bölgesi   Avrupa Merkez Bankası Faiz Kararı 0,0% 0,0% 

14:45 Euro Bölgesi  Varlık Alım Programı 60 Milyar 60 Milyar 

15:30 Euro Bölgesi   
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi 

toplantıyı takiben konuşacak 
    

15:30 ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları 248.000 241.000 

15:30 ABD Haftalık Devam Eden İşsizlik Başvuruları 1.915 Milyon 1.920 Milyon 

16:45 ABD Haftalık Bloomberg Tüketici Memnuniyet Endeksi 51,2   

17:30 Türkiye Mayıs İç Borç Çevirme Oranı 172,9%   

18:00 Türkiye Mayıs Otomotiv Verileri     

18:00 Türkiye Haftalık Bankacılık Verileri     

 

ŞİRKET HABERLERİ 

AKPAZ – Grup şirketlerinden olan 202,7 milyon TL olan alacağı kapsamında 11,35 milyon TL tahsilat yapılırken, kalan 

alacakla ilgili olarak grup şirketlerinin gayrimenkullerinin projelendirilerek alacağın tahsil edilmesi çalışmalarının devam 

ettiği açıklandı.  

AKSA – İştiraki DowAksa tarafından rüzgar türbini üreticilerinden Vestas’la türbin kanatlarında kullanılan karbon elyaf 

pultruze profillerin tedariği kapsamında 4 yıllık süre için 300 milyon dolarlık anlaşma yapıldı.  

AKSEL – Türkiye Finans tarafından açılan Şirketin iflası talepli dava 13 Ekim’e ertelendi.  

ALYAG & KRSAN – KRSAN’ın ALYAG’dan 24,25 milyon TL’lik alacağından geriye kalan 13.568 TL alacağı tahsil edildi.  

ANELE – Astaldi – Türkerler Ortak Girişimi tarafından yapımı devam eden Ankara Etlik Şehir Hastanesi ile ilgili olarak 

ANELE veya iştirakleri ile Astaldi Grup’un iştirakinin oluşturacağı adi ortaklık tarafından verilen 51 milyon TL’lik teklif kabul 
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edilirken, ek olarak teklife ilave edilmek üzere Çocuk Hastanesi ve Kadın Hastaneleri paketleri için verdiği teklifin de kabul 

edildiği, sözleşme imzalanmak için görüşmelerin devam ettiği açıklandı.  

Katar’da devam eden Doha metrosu kapsamındaki Red Line South Under Ground ve Red  Line South Elevated and At 

Grade projelerinin malzeme siparişlerinin sırasıyla %85 ve %98 oranlarında tamamlandığını, malzeme tedarikinde bir 

sorun  yaşanmasının öngörülmediğini, projelerin ağırlıklı olarak montaj, test ve devreye alma işlemleri devam ettiğini, 

şirket faaliyetlerinin olumsuz etkilenmesinin beklenmediğini, hakkediş ödemelerinde herhangi bir gecikme yaşanmadığını 

açıkladı. Bununla birlikte Katar’da teklif iletilen potansiyel projelere yönelik olarak herhangi bir ihale iptali veya ertelemesi 

olmadığı açıklandı.  

AYNES – Ödenmeyen tahvil borçlarının yeniden yapılandırılması kapsamında daha önce anlaşmaya varılan yatırımcılar 

ile revize protokol ve ödeme planı için görüşmelere başlanmasına karar verildi.  

BJKAS – Futbolcusu Luiz Rhodolfo’nun Flamengo’ya satışı konusunda görüşmelere başlandığı açıklanırken, medyada 

bonservis bedelinin 1,4 milyon Euro olduğu yer aldı.  

Kiralık olarak forma giyen Caner Erkin’in bonservisinin 750.000 Euro’ya İnter’den alınmak üzere anlaşmaya varıldı.  

GSRAY & EKGYO – Riva’daki arazinin bugün ilk oturum ihalesi gerçekleştirilecek.  

GUBRF – Petrol – İş Sendikası ile yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin anlaşmayla sonuçlandığı açıklandı.  

KOZAA & KOZAL – KOZAA bünyesinde aramalar bölümünde çalışan 3 personelin maden arama çalışmalarının tek çatı 

altında toplanması kapsamında KOZAL bünyesine alınmasına karar verildi.  

MAVI – Şirket sermayesinin ek satış dahil %55’ine karşılık gelen payların 43,0 – 51,6 TL fiyat aralığından halka arzında 

talepler bugün ve yarın toplanacak.  

NTHOL – Bağlı ortaklığı Ekspres Yatırım’ın faaliyetlerini 2 yıl süreyle geçici olarak sonlandırma kararı sonrasında, şirketi 

atıl durumda bulunan 30 milyon TL olan sermayesinin NTHOL’ün faaliyetlerinde etkin olarak kullanılabilmesi adına 2,5 

milyon TL’ye azaltılmasına karar verildi.  

OYLUM – Şirketin 2007-2012 dönemleri arasında görev yapmış Yönetim Kurulu üyeleri hakkında devam eden vergi usul 

kanununa muhalefet davasında mahkeme tüm sanıkların beraatine karar verdi.  

TATGD – Tekgıda-İş Sendikası ile toplu iş sözleşmesinde anlaşmaya varılırken, 2017 yılında brüt 460 TL zam yapılması, 

2018 yılı için ise 2017 yılı TÜFE+2,5 puan ücret zammı yapılacağı, sosyal yardımlarda da artış yapılacağı açıklandı.  

TCELL – Şirketin ihraç etmiş olduğu Eurobond’lardan geri alınan 8 milyon dolar tutarındaki Eurobond yaklaşık 0,7 milyon 

dolar karla 105,5 dolar ortalama fiyatla 8,5 milyon dolara satıldı.  

ZOREN – Jeotermal arama ruhsatının süresinin uzatılma talebinin reddine ilişkin olarak Kütahya İl Özel İdaresi’ne karşı 

açtığı dava mahkeme tarafından reddedilirken, karara karşı itiraz edileceği açıklandı.  

PAY ALIM – SATIM BİLDİRİMLERİ 

BIMAS – Şirket ortaklarından Musa Topbaş tarafından 64,50 – 64,85 TL fiyat aralığından 47.593 adet pay satılırken, 

Şirket sermayesindeki payı %0,046’ya geriledi.  

DENGE – Şirket paylarının geri alımı kapsamında 3,11 – 3,12 TL fiyat aralığından 150.000 adet pay Şirket tarafından geri 

alınırken, bugüne kadar geri alınan pay adedi Şirket sermayesinin %11,305’ine karşılık gelen 1.243.554 adede yükseldi.  
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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 

EUYO – Metro Yatırım tarafından 0,99 TL fiyatla 325.922 adet alış yapılırken, Şirket sermayesindeki payı %10,97’ye 

yükseldi.  

FONET – Metro Yatırım tarafından 5,50 – 5,86 TL fiyat aralığından 123.844 adet alış, 5,35 – 5,94 TL fiyat aralığından 

1.679.041 adet satış işlemi yapılırken, Şirket sermayesindeki payı sıfırlandı.  

KRSAN – Şirketin hakim ortağı Masum Çevik tarafından 6,00 TL fiyatla 23.287 adet pay satılırken, Şirket sermayesindeki 

payı %30,46’ye geriledi.  

LKMNH – Şirket paylarının geri alımı kapsamında 5,11 – 5,13 TL fiyat aralığından 7.945 adet pay Şirket tarafından geri 

alınırken, bugüne kadar geri alınan pay adedi Şirket sermayesinin %5,22’sine karşılık gelen 1.251.687 adede yükseldi.  

OLMIP – Şirketin hakim ortağı I.P. Container Holdings Spain S.L. tarafından 9,50 TL fiyatla 1.540 adet alış yapılırken, 

Şirket sermayesindeki payı %92,732’ye yükseldi.  

OZGYO – Metro Yatırım tarafından 1,75 – 2,02 TL fiyat aralığından 9.235.352 adet alış, 1,79 – 2,98 TL fiyat aralığından 

2.843.926 adet satış işlemi yapılırken, Şirket sermayesindeki payı %7,54’e yükseldi.  

POLHO – Grup şirketlerinden Şark Mensucat tarafından 7,51 – 7,58 TL fiyat aralığından 22.000 adet pay satın alırken, 

Şirket sermayesindeki payı %6,90’a yükseldi.  

SEKUR – Şirket ortaklarından Mustafa Cihanbay tarafından 8,87 - 9,04 TL fiyat aralığından 24.599 adet pay satarken, 

Şirket sermayesindeki payı %4,99’a geriledi.  

YAYLA – Şirket ortaklarından Mustafa Yayla şirket sermayesinde sahip olduğu %10,3’lük paya karşılık gelen 300.000 TL 

A Grubu nama ve 727.500 TL B Grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam 1.027.500 TL nominal değerli payları 2,30 TL 

fiyatla Hüseyin Yayla’ya satarken, Hüseyin Yayla'nın şirket sermayesindeki payı %37,77'den %48,07'ye, oy hakları ise 

%50,47'den %64,24'e ulaştı. Mustafa Yayla’nın payı ise sıfırlandı.   

SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ 

BRKO – Şirket sermayesinin 60 milyon TL’den %100 artışla 120 milyon TL’ye çıkarılması kapsamında rüçhan haklarının 

kullanılmasının ardından kalan 47,2 milyon TL’lik payların 4,5 milyon TL’lik kısmı Birincil Piyasa’da satılırken, 42,7 milyon 

TL nominal değerli payların iptal edileceğini açıkladı. Bu kapsamda şirketin sermayesi 60 milyon TL’den 77,3 milyon TL’ye 

artırılmış oldu.   

RTALB – Şirket sermayesi bugün %300 oranında bedelsiz artırılırken, bölünmüş fiyat 3,09 TL’ye denk gelmekte.  

NAKİT TEMETTÜ HABERLERİ  

Şirket Brüt (TL) Net (TL) 
Temettü 
Verimi 

Dağıtım 
Tarihi 

Kapanış 
Temettü 

Düşülmüş 
Baz Fiyat  

ASELS 0,0252  0,0214  0,12% Bugün 21,84 21,81 
 

GENEL KURUL HABERLERİ 

Bugün Genel Kurulu Olan Şirket: HALKB, SNKRN, SILVR  



  

 
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/

