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GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE  BİR TRİLYON DOLAR PORTFÖY GİRİŞİ OLACAK...! OLABİLİR Mİ?  

Uluslararası Finans Enstitüsü’nün (IIF) yayınlanan bir raporuna göre; 

Gelişmekte olan ülkelere yerleşik olmayan kişilerin sermaye girişlerinin bu yıl 970 milyar dolara ulaşması bekleniyor. 

IIF’nin projeksiyonuna göre; 

İlk 4 ayda gelişmekte olan ülkelere portföy girişleri 290 milyar dolar ile 2014’ten bu yana en güçlü rakamları yakaladı 

(İnvesting). 

Hazine Eurobond ihracı için 3 bankayı yetkilendirdi 

Hazine 2017 dış borçlanma programı kapsamında 2025 vadeli Euro cinsi Eurobond ihracı için BNP Paribas, HSBC ve 

UniCredit’i yetkilendirdi. 

FED Tahvillerine Alıcı Çıktı…Yine Yeniden ÇİN...! 

Çinli politika yapıcılar ABD tahvillerinin diğer ülkelerin varlıklarına göre daha cazip olmasını beklerken, Çin'in ABD 

tahvillerindeki pozisyonunu azaltmaktan vazgeçtiği belirtildi.  

Dolar, Yuan ve ABD Tahvilleri 

Küresel krizin ilk zamanlarını hatırlayalım. FED genişleme programını başlatıyor ve piyasaya tahvillerinizi bana getirin ve 

ben size dolar vereyim mesajlarını yineliyordu.  

Çin bu sese kulak verdi ve FED’i adeta destekler şekilde o zaman oldukça yüklü ABD Tahvil ve Bonosunu aldı. Zaman 

geçti. Çin bu hamlesi sorası dünyanın ikinci büyük ekonomisi olurken Japonya’yı geride bıraktı ve 2016 yılında ABD 

tahvillerindeki pozisyonunu zayıflayan Yuan’ı güçlendirmek amacıyla rekor seviyede ABD tahvilini satarak tahvil 

portföyünü azalttı.   

Çin, uygun koşullar altında elindeki ABD Hazine tahvillerini yeniden artırmayı planlıyor. ABD tahvillerinin diğer tahvillere 

göre daha cazip olduğunu ve Yuan’ın istikrara kavuştuğunu düşünüyor. 

Petrol ve Trump 

OPEC olumlu havası bir anda Katar kriziyle yine petrolü vurdu. Her ne kadar Katar petrolü konusunda bir sıkıntı olmasa 

ve hatta böyle bir durumun arz yönlü sıkıntı yaratacağı düşünülmese de satıcılı seyir dikkat çekici. 

2017 Ocak ayından bu yana beklentimiz olan 42-45 dolar seviyesine yaklaşan petrolde jeopolitik riskler ve Trump faktörü 

önemli rol oynuyor.  

Brent petrolde 3 haftanın en düşük seviyeleri görüldükten sonra 50 dolar sınırında işlemlerin geçtiği görülmekte.  

 

Altın; İngiltere Seçimleri …Terör… Ve Katar Kriziyle Yine Gözde Yatırım Aracı… 

A1 Capital olarak 2017 başında yayınladığımız projeksiyonumuzda da önemle vurguladığımız 2017’de hem altın hem 

dolar konuşacağız ve portföylerde güvenli liman tercihimiz olacak görüşümüzü hala koruyoruz.  
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Artan jeopolitik risklere bağlı olarak yaşanan terör altına yönelişi kuvvetlendiriyor. Mayıs ayı başı itibariyle portföylerde 

altının oranını %20’den %30 seviyesine çıkarılması öngörümüz devam ediyor. 

Teknik olarak 1.280 üzerinde devam eden kapanışlar sırasıyla 1.300-1.320-1.370 Dolar / Ons seviyelerinin yolunu 

açacaktır. Geri çekilmelerde 1.260-1.250 ve 1.230 destek seviyelerimiz olurken, 1.225 Dolar / Ons seviyesinin altına 

gerileme ihtimalinin şu anki gelişmeler açısından zor olduğunu hatırlatalım (FED faktörü hariç). 

BİST-100 

Haftanın ikinci işlem gününü 138 puanlık artışla 98.332 seviyesinden tamamlayan endekste gün için zaman zaman 

satıcılı seyir hakim oldu ve endeks 97.700 seviyelerine kadar geriledi.  

Doların 3,50-3,52 bandındaki hareketleri sonrasında günün ikinci yarısında toparlayan Endekste hisse bazlı hareketler 

yaşandı.  

Endekste geri çekilmelerde 96.500 desteğini önemsediğimizi bir kez daha vurgulayalım. 

Yukarı yönlü hareketlenmelerde 98.500-99.100 ve 99.500 kısa vadeli direnç seviyelerimiz... 

 

 

 

 

PİYASA TAKVİMİ 

Saat Ülke Dönem Veri Önceki Beklenti 

  Global    Dünya Yatırım Raporu Açıklanacak     

9:00 Almanya Nisan Fabrika Siparişleri 1,0% -0,3% 

9:00 Güney Afrika Mayıs Net Rezervler 41,7 Milyar 41,8 Milyar 

10:30 İngiltere Mayıs Konut Fiyatları -0,1% -0,2% 

11:00 İtalya Nisan Perakende Satışlar 0,0% 0,2% 

11:15 Türkiye Haftalık Brüt Döviz Rezervleri 86,9 Milyar   

12:00 Hindistan   Merkez Bankası Faiz Kararı     

12:00 Global   OECD Ekonomik Görünüm Raporu     

FAİZLER ENDEKSLER KUR – EMTİA VE CDS 

TÜRKİYE 10 YILLIK  10,34 -0,39% BİST100 98.332 0,14% DOLAR 3,5166 0,03% 
TÜRKİYE 2 YILLIK  10,99 -0,36% VİOP 121,300 0,19% EURO 3,9636 -0,04% 
ABD 10 YILLIK 2,1642 0,79% S&P 500 2.429 -0,28% EUR/USD 1,1268 -0,09% 
ABD 2 YILLIK 1,3141 0,92% DOWJONES 21.136 -0,23% ALTIN 1.292,1 -0,16% 
ALMANYA 10 YILLIK 0,2541 0,00% DAX 12.690 -1,04% BRENT 49,98 0,04% 
FRANSA 10 YILLIK 0,6717 -0,01% ÇİN SHANGHAİ 3.136 1,09% TR CDS 193,63 0,36% 

 

 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: 5,65 

ONS ALTIN 1.257 1.250 1.236 1.300 1.310 1.340 120.500 121.600 97.800 98.700 TR2034: 5,52 

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 3,9700 3,9900 4,0150 119.500 122.650 96.600 100.000 TR2020: 3,41 
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12:00 Euro Bölgesi 1Ç2017 GSYH 0,5% 0,5% 

12:00 Euro Bölgesi 1Ç2017 Kamu Harcamaları 0,4%   

12:00 Euro Bölgesi 1Ç2017 Hanehalkı Tüketimi 0,4%   

13:45 Polonya   Merkez Bankası Faiz Kararı 1,5%   
14:00 ABD Haftalık MBA İpotek Başvuruları -3,4%   
15:30 ABD Mayıs İş Yaratma Endeksi 36,0   
15:55 ABD Haftalık Redbook Perakende Satışlar 1,8%   
17:30 Türkiye Mayıs Hazine Nakit Dengesi -3,61 Milyar   
17:30 Türkiye Mayıs Hazine Faiz Dışı Nakit Dengesi -3,67 Milyar   
17:30 ABD Haftalık Petrol Stokları -6,4 Milyon -3,4 Milyon 
22:00 ABD Nisan Tüketici Kredileri 16,4 Milyar 17,0 Milyar 

 

ŞİRKET HABERLERİ 

Demir – Çelik; Ekonomi Bakanı Zeybekçi, inşaat demirinde %30 gümrük vergisinin Bakanlar Kurulu kararı ile yarıdan 

fazla ineceğini belirtti.  

ALYAG & KRSAN – SPK kararı gereği KRSAN iştiraki ETILR paylarının satışında 21,3 milyon TL’nin yasal faizi ile birlikte 

KRSAN’a ödenmesi kararı çerçevesinde ALYAG tarafından KRSAN’a 3,0 milyon TL’lik faizi ile birlikte 24,25 milyon TL 

borç ödemesi yapılırken, borç kapsamında kalan 13.568 TL’nin bu ay içinde ödeneceği açıklandı.  

Bununla birlikte ALYAG tarafından ödenen borç tutarına karşılık 24,25 milyon TL, ALYAG’ın KRSAN’a yapacağı tahsisli 

sermaye artırımı kapsamında kullanılmak üzere sermaye avansı olarak ödenmesine karar verilmiştir.  

ASELS & OTKAR – ASELS, SARP Uzaktan Komutalı Silah Sistemi tedariki ile ilgili olarak OTKAR’dan 15,5 milyon Euro 

ek sipariş alırken, teslimatlar 2017 yılında tamamlanacak.  

Şirket ayrıca Nurol Makine’dan SARP Uzaktan Komutalı Silah Sistemi tedariki ile ilgili olarak 15,5 milyon Euro ek sipariş 

alırken, teslimatlar 2017 yılında tamamlanacak. 

BRMEN – Kayseri Melikgazi’deki gayrimenkullerinin yaptırılan değerlemesinde ekspertiz değeri 70,7 milyon TL olarak 

belirlenirken, finansal tablolarda kayıtlı değeri 64,3 milyon TL olarak takip edilmektedir.  

Arsa satış işlemi kapsamında 1,56 TL’den ayrılma hakkı tanınmasına, ancak ayrılma hakkı üst sınırının 250.000 TL olarak 

belirlenmesine karar verildi (1,52 TL kapanış fiyatı).  

DGGYO – Maslak’taki imar planının iptal ve yürütmesinin durdurulması talepli davasında rutin açıklama olarak hukuki 

sürecin devam ettiği açıklandı.  

ECILC – %48,13 oranında iştiraki Eczacıbaşı Girişim Pazarlama’daki paylarının 37,5 milyon TL bedelle Eczacıbaşı 

Holding’e satışı kapsamında 3 Temmuz’da genel kurul yapılacak.  

EKGYO – Zeytinburnu Beştelsiz Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1. Oturumunda 8 teklif gelirken, en 

yüksek teklif 350 milyon TL satış geliri karşılığı EKGYO payı %25 olacak şekilde 87,5 milyon TL oldu.  

İstanbul Ataşehir Resmi Kurum Binası A Blok İkmal İnşaatı işi kapsamında yüklenici firma ile sözleşme1 imzalandı.  

İstanbul Başakşehir Hoşdere Genel Altyapı, Zemin İyileştirme ve Yol İnşaatı işi kapsamında yüklenici firma ile sözleşme 

imzalandı.  

ESCOM – Bağlı ortaklığı Tnb Bilgisayar ile ses sistemleri üreticisi Altec Lansing, MMBL Company arasında, bilgisayar 

üreticisi Defender Technology arasında distribütörlük sözleşmesi imzalandı. 
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FFKRL – 94 gün vadeli 73,15 milyon TL tutarında bono ihraç etti.  

GSRAY & EKGYO – Riva’daki arazinin yarın yapılacak ilk oturum ihalesinde Teknik Yapı, Dap Yapı, Fuzul Grup ve 

Makro İnşaat-Nef ortaklığının, Gap İnşaat ve Ege Yapı’nın ilgi duyduğu medyada yer aldı.  

ISGYO – 400 milyon TL tutarına kadar 1.200 güne kadar vadeli borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru 

yapıldı.  

IZMDC – %67,5 bağlı ortaklığı İzdemir Enerji’nin 150 milyon TL olan sermayesinin 40 milyon TL artışla 190 milyon TL’ye 

çıkarılmasına şirkete aktardığı nakit alacaklar karşılığında 34,2 milyon TL ile katılacak olup, bu doğrultuda şirket 

sermayesindeki payı %71,28’e yükselecek.   

KOMHL – Şirket unvanının değiştirilmesine bağlı olarak 1 Temmuz’dan itibaren işlem kodu BERA olarak değiştirilecek.  

MENBA – Şirket ve iştiraklerinin varlıkları üzerindeki takiplerin Banka ile yapılan protokol kapsamındaki 50.000 TL’lik ilk 

taksit ödemesinin yapılmasını takiben kaldırıldığını açıklarken, kalan 335.000 TL’lik borcun 9 ayda taksitler halinde 

ödeneceği açıklandı.  

MGROS – Mayıs ayında 10 adet Migros, 8 adet Migros Jet, 1 adet 5M Migros ve 1 adet Macrocenter formatında toplam 

20 adet satış mağazası açılırken, Şirketin mağaza sayısı, iştiraki Kipa'nın 168 mağazası dahil, yurtiçinde 1.790 ve 

yurtdışındaki iştirakleri vasıtasıyla 39 olmak üzere toplam 1.829'a yükseldi.  

SASA – Adana Seyhan’daki 905 dönüm arsası ile Hatay İskenderun’daki 67 dönüm arsasının defter değeri 25,8 milyon 

TL iken, yaptırılan değerleme sonucu piyasa değeri 600,3 milyon TL olarak belirlenmiş ve 2. Çeyrek finansallarına 574,5 

milyon TL özkaynak artırıcı kalem olarak eklenecek.  

VESTL – Bağlı ortaklığı Vestel Ticaret’in %100 iştirak edeceği Orta Doğu ve Afrika bölgesine yapılan satışlar için tanıtım, 

pazarlama ve satış faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında Dubai’de 1,46 milyon BAE Dirhemi sermayeli şirkete kuruluşta 

ortak olunmasına karar verildi.  

PAY ALIM – SATIM BİLDİRİMLERİ 

ATAGY – Ata Yatırım tarafından 4,04 – 4,13 TL fiyat aralığından 5.282 adet alış, 4,01 – 4,05 TL fiyat aralığından 4.852 

adet satış yapılırken, Şirket sermayesindeki payı %26,9’a yükseldi.  

BIZIM – Şirket paylarının geri alımı kapsamında 11,40 – 11,53 TL fiyat aralığından 60.000 adet pay Şirket tarafından geri 

alınırken, bugüne kadar geri alınan pay adedi Şirket sermayesinin %2,795’ine karşılık gelen 1.118.000 adede yükseldi.  

FONET – Metro Yatırım tarafından 5,95 – 6,95 TL fiyat aralığından 920.995 adet alış, 5,93 – 7,13 TL fiyat aralığından 

4.322.685 adet satış işlemi yapılırken, Şirket sermayesindeki payı %8,64’e geriledi.  

Şirketin hakim ortağı Abdülkerim Gazen tarafından 5,70 TL fiyatla 250.000 adet pay satılırken, Şirket sermayesindeki payı 

%59,14’e geriledi.  

POLHO – Grup şirketlerinden Şark Mensucat tarafından 7,50 – 7,52 TL fiyat aralığından 6.170 adet pay satın alırken, 

Şirket sermayesindeki payı %6,895’e yükseldi.  

SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ 

ALYAG & KRSAN – ALYAG’ın 60 milyon TL olan sermayesinin %40,42 oranında olmak üzere 24,25 milyon TL artışla 

KRSAN’a tahsisli olarak artırılmasına karar verildi.  



  

 
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 

NTHOL – Holding sermayesinin 27,15 milyon TL azaltımla 338,6 milyon TL’ye azaltılması genel kurulda kabul edildi.  

RTALB – Şirket sermayesi yarın %300 oranında bedelsiz artırılacak.  

NAKİT TEMETTÜ HABERLERİ  

Şirket Brüt (TL) Net (TL) 
Temettü 
Verimi 

Dağıtım 
Tarihi 

Kapanış 
Temettü 

Düşülmüş 
Baz Fiyat  

BIMAS 0,8000  0,6800  1,25% Bugün 64,20 63,40 

TRGYO 0,1000  0,1000  2,08% Bugün 4,81 4,71 

ASELS 0,0252  0,0214  0,11% Yarın     
 

GENEL KURUL HABERLERİ 

Bugün Genel Kurulu Olan Şirket: LINK, SERVE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
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