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ENDEKS 100 BİN OLDU…AMA ORADA TUTUNAMADI...!  

BİST-100 Endeksinin 100.000 tarihi seviyesini yeniden gördüğü tarih 13 Haziran 2017 oldu. 

FED faiz kararının hemen öncesinde gerçekleşen bu tarihi zirve ekranlarda kısa süre görüldü ancak bu kalıcı olamadı. 

Bunda en önemli etkenlerden biri belki de tek nedeni sisteme daha önce gönderilmiş olan Robot Satış Emirleri. 

Ve sonrasında gelen satışlarla endeks yeniden 99.000 seviyesine geri döndü. 

Gün sonunda ise kapanışımız 99.299 puan oldu. 

Hemen hatırlatalım… 

BİST-100 Endeksi ilk defa 100.000’i görmedi. 1986 yılında faaliyete geçene borsamızda endeksin 100.000’i gördüğü yıl 

1997…100.000 seviyesini gördükten sonra iki sıfırın atılarak yola devam edildiği yıl da aynı yıl. 

Ve bugün  günlerden FED…Ve faiz kararı bekleniyor… 

Mart 2017’de sürpriz sayılabilecek faiz artırımı sonrasında FED’in Haziran ayında da ikinci adımı atacağı beklentisi 

neredeyse %100 olurken yıl genelinde 4 faiz artırımı beklentisi zaman zaman dört değil üç olur görüşlerine yerini bıraksa 

da FED’in elini gittikçe kuvvetlendiren makro veriler bu sürecin hızlanacağının öncü göstergeleri. 

Bu nedenle dikkatlerin odağında para politikasının görünümü ve FED'in devasa bilançosunu ne zaman küçültülmeye 

başlayacağı olacak. Piyasalar karar metni ve Yellen'in konuşmasında para politikasında sıkılaştırmaya işaret eden 

ifadelerini yakından takip edecek. Sıkılaştırma yanlısı açıklamalar ABD Hazine tahvili faizlerini yükseltebileceği gibi 

doların da değer kazanmasını sağlayabilir. 

Öte yandan ABD’de Başkan Trump ile ilgili gün geçmiyor ki bir gelişme yaşanmasın ya da gelişme 

reddedilmesin… 

Bunlardan biri de ABD Senatosu İstihbarat Komitesi’nde ifade veren Adalet Bakanı Sessions’un iddiaları reddi oldu. ABD 

Adalet Bakanı Jeff Sessions, seçim kampanyası döneminde Ruslarla ilişkisi olduğu ve görüşmeler yaptığı iddialarını 

reddederek, "Arada gizli bir ilişki olduğunu söylemek ürkütücü ve iğrenç bir yalandır." dedi. 

Ve ABD Borsaları teknoloji hisselerine gelen 2 günlük satışların ardından rekor seviyelerden kapanış 

gerçekleştirdi. 

Hem içerde hem de dışarda rekorlar kıran endeksleri takip eden ve bunu anlamlandıramayan yatırımcılarımıza bir not 

düşelim. FED’in parasal sıkılaştırma adımı olan faiz artırımları devam ettikçe bu rekorlar yavaş yavaş azalacak ve 

piyasalar normalleşmeye başlayacak. Zaten FED’in faiz artırımında aceleci olmasının ardındaki en önemli gerçeklerden 
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biri de sermaye piyasalarındaki fon fazlasının inanılmaz gücü. İkinci bir finansal krize karşı faiz adımlarını FED güçlü bir 

silah olarak görüyor. 

İç gündemde ise Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun Katar Ziyareti öne çıkmakta. TSK Heyeti Katar’da ve Türk Üssü için keşif 

çalışmaları başlıyor ve bu süreçte Katar’a 5.000 asker gönderilecek. 

Dış gündemde ise yeni güne sabah erken saatlerde gelen Çin Sanayi Üretim verisiyle başlıyoruz. Çin'de perakende 

satışlar ve sanayi üretimi, emlak piyasasını soğutmaya yönelik tedbirlerin etkisini gösterdiğine ilişkin bazı işaretlerin 

gelmesine karşın güçlü seyrini korudu. 

Çin'de sanayi üretimi Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre %6,5 arttı. Bu veri önceki ay da %6,5 arttı. 

Önemli Not 

Bu akşam FED faiz kararı ve Yellen Konuşması merakla beklenirken yarın TCMB PPK Toplantısı ve Cuma Günü 

Japonya Merkez Bankası Faiz Toplantısı olduğunu da hatırlatalım. 

Bu sabah itibariyle; 

Altın: 1.269 Dolar Ons 

Brent Petrol:48,26 Dolar 

Nymex Petrol: 45,98 Dolar 

Gram Altın: 143,62 TL 

ABD 10 Yıllık Tahvil Faizi: %2,20 

Dolar Endeksi: 96,964 seviyesinden yeni güne başlıyoruz.. 

BİST-100 Endeksi 

Yılbaşından bu yana %28 değer kazanan BİST-100 Endeksinde geri çekilmelerde 98.700-98.500-98.300 ve 97.500 kısa 

vadeli desteklerimiz olurken, yukarı yönlü hareketlerde 100.000 hedef değerimiz olmaya devam ediyor. 100.000 tarihi 

zirvesi sonrası dolar bazında daha gidebileceği yorumları devam ediyor olsa da FEF kararını bekleyen piyasalarda gün içi 

karar öncesi olası satışlara dikkat çekelim. 
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PİYASA TAKVİMİ 

Saat Ülke Dönem Veri Önceki Beklenti 

9:00 Almanya Mayıs TÜFE -0,2% -0,2% 

10:00 Türkiye Nisan Özel Sektör Uzun Vadeli Borç 203,9 Milyar   

10:00 Türkiye Nisan Özel Sektör Kısa Vadeli Borç 15,1 Milyar   

10:00 Türkiye Mayıs Tarım TÜFE 2,5%   

11:00 Global   
Uluslararası Enerji Ajansı Global Petrol 

Talebi Büyüme Tahmini 
1,3 Milyon   

11:15 Türkiye Haftalık Merkez Bankası Brüt Rezervleri 87,9 Milyar   
11:30 İngiltere Mayıs İşsizlik Başvuruları 19.400 20.300 
11:30 İngiltere Mayıs Ortalama Kazançlar 2,4% 2,4% 
11:30 İngiltere Mayıs İşsizlik Oranı 4,6% 4,6% 
12:00 Euro Bölgesi Nisan Sanayi Üretimi -0,1% 0,5% 
12:00 Euro Bölgesi 1Ç2017 İstihdam Değişimi -0,1% 0,5% 
14:00 ABD Haftalık MBA İpotek Başvuruları 7,1%   
15:30 ABD Mayıs TÜFE 0,2% 0,0% 
15:30 ABD Mayıs ÜFE - Gıda ve Enerji Hariç 0,1% 0,2% 
15:30 ABD Mayıs Perakende Satışlar 0,4% 0,1% 
15:30 ABD Mayıs Perakende Satışlar - Otomotiv Hariç 0,3% 0,2% 
15:30 ABD Mayıs Perakende Satışlar - Akayakıt Hariç 0,3% 0,3% 
16:30 İngiltere Nisan Öncü Göstergeler Endeksi -0,2%   
17:00 ABD Nisan İşletme Stokları 0,2% -0,1% 
17:00 ABD Nisan İşletme Satışları 0,2%   
17:30 ABD Haftalık Petrol Stokları 3,3 Milyon -3,0 Milyon 

21:00 ABD Haziran FED Faiz Kararı 1,00% 1,25% 

21:00 ABD Haziran 
FED Makro Ekonomik Tahmin 

Güncellemeleri 
    

21:30 ABD Haziran FED Toplantısı Sonrası Açıklama Yapılacak     

 

FAİZLER ENDEKSLER KUR – EMTİA VE CDS 

TÜRKİYE 10 YILLIK 10,59 1,53% BİST100 99.300 -0,14% DOLAR 3,5164 -0,08% 
TÜRKİYE 2 YILLIK  11,14 1,55% VİOP 122,475 -0,08% EURO 3,9459 -0,01% 
ABD 10 YILLIK 2,2083 -0,24% S&P 500 2.440 0,00% EUR/USD 1,1218 0,06% 
ABD 2 YILLIK 1,3653 -0,30% DOWJONES 21.328 0,44% ALTIN 1.269,6 0,24% 
ALMANYA 10 YILLIK 0,2652 0,00% DAX 12.765 0,59% BRENT 48,27 0,10% 
FRANSA 10 YILLIK 0,6071 -0,02% ÇİN SHANGHAİ 3.134 -0,63% TR CDS 187,21 -0,02% 

 

 DESTEK DİRENÇ  VİOB  VİOB BIST100 BIST100 

EURO/DOLAR 1,1200 1,1185 1,1160 1,1230 1,1250 1,1295 DESTEK DİRENÇ DESTEK DİRENÇ TR2040: 5,70 

ONS ALTIN 1.260 1.250 1.237 1.275 1.285 1.300 121.850 123.000 98.900 100.000 TR2034: 5,59 

DOLAR/TL 3,5000 3,4850 3,4750 3,5250 3,5450 3,5580 121.300 123.500 98.400 100.750 TR2030: 5,22 

EURO/TL 3,9300 3,9130 3,8900 3,9600 3,9780 4,0000 120.800 124.000 97.700 101.500 TR2020: 3,49 
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ŞİRKET HABERLERİ 

ANACM – %50 oranındaki iştiraki Omco İstanbul Kalıp’taki paylarını, şirketin diğer ortağı Omco International’a 12,8 

milyon Euro’ya satarken, satış sonucunda 31,8 milyon TL kar edildiğini açıkladı.  

ANSGR – Şirketin Ocak – Mayıs döneminde prim üretimi %2,4 azalışla 1,97 milyar TL’ye geriledi.  

EKGYO – Zeytinburnu Beştelsiz’deki arazisine ilişkin ihalenin ikinci oturumunda en yüksek teklif 1,73 milyar TL satış geliri 

karşılığı %37 EKGYO payı olacak şekilde 640 milyon TL olurken, ekspertiz değeri 419 milyon TL olan arsanın ihale 

çarpanı 1,53 olarak gerçekleşti.  

İzmir Konak 2. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1. Oturumu bugün yapılacak.  

GEDIK – Bahçeşehir’de şube açılması kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.  

GUBRF – Şirketin yayınladığı yatırımcı sunumunda 2017 yılı hedeflerinde değişikliğe gidilmezken, 2017 yılında 3,26 

milyar TL ciro, 230 milyon TL FAVÖK ve 143 milyon TL yatırım öngörüleri korundu. Şirket yılın ilk çeyreğinde 1,11 milyar 

TL satış ve 33,5 milyon TL FAVÖK elde etmişti.  

ISGYO & TSGYO – ISGYO tarafından TSGYO’nun devralma yoluyla birleşmesinde değiştirme oranı 0,31512588 olarak 

açıklanırken, ISGYO’nun sermayesi 47.268.883 TL artışla 961.018.883 TL’ye yükselecek şekilde işlemlere devam 

edileceği açıklanırken, ISGYO’da ayrılma hakkı fiyatı yapılan bedelsiz sermaye artırımı nedeniyle 1,3713 olarak 

güncellendi.  

ISMEN – 87 gün vadeli 105,9 milyon TL tutarında nitelikli yatırımcılara borçlanma aracı ihraç etti.  

KATMR – Ankara’da gerçekleştirilecek yatırımlar için almış olduğu 13,1 milyon TL’lik yatırım teşvik belgesinin iptali için 

başvuruda bulunulurken, teşvik belgesine konu yatırımın bina kısmının KATMR, makine teçhizat kısmının ise iştiraki Lika 

Savunma Sanayi tarafından gerçekleştirileceği açıklandı.  

MAVI – Şirket payları yarın 43,00 TL baz fiyatla Borsa’da Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlayacak.  

NTHOL & NTTUR – NTHOL tarafından NTTUR’un devralma yoluyla birleşmesinde uzman kuruluş raporunda revizyona 

gidilirken, değiştirme oranı 0,9278’ten 0,89022’ye düşürülürken, NTHOL’un artırılacak sermayesi 182.998.586 TL’den 

174.347.612 TL’ye gerileyecek. Yeni belirlenen birleşme raporuna göre SPK’nın da birleşme takvimi sürecinde onayı 

vermesi halinde NTHOL’ün 2,68 TL’lik fiyatı sabit kalması halinde NTTUR’un olması gereken değer 2,48 TL’den 2,38 

TL’ye gerilemiş olacak.  

RYGYO – Saha Kurumsal Yönetim tarafından Şirketin Uzun Vadeli Ulusal Kredi notunu (TR) A+, Kısa Vadeli Ulusal Kredi 

notunu (TR) A1, kredi notunun görünümünü ise "stabil" olarak teyit edildi.  

TTKOM – Şirketin ana ortağı olan Hariri Ailesi’nin Arab Bank’taki %21’lik payının yaklaşık 1 milyar dolara satış yetkisi 

verilmesine ek olarak, Türkiye’deki T-Bank’ın da %50 ortağı olan Group Med’teki %42,2’lik hissesinin 535 milyon Dolarsa 

satıldığı açıklandı. TTKOM satın almasından kaynaklanan borç ödemesinde kullanılması durumda TTKOM üzerindeki 

belirsizlikleri azaltabilir.   

VERTU – Girişim şirketi Kafein Yazılım Hizmetleri tarafından yazılım alanında faaliyet gösterecek 1,5 milyon TL sermayeli 

İntranet Yazılım unvanlı şirkete kuruluşta %51 oranında iştirak edildi.  

VESTL – Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül, Toshiba’nın TV birimi için teklif verdiklerini, 1-1,5 ay içerisinde sonucun 

belirlenebileceğini açıkladı.  
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yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir 

YKBNK – 1 milyar Euro’ya kadar yurtdışında ipotek teminatlı menkul kıymet ihracı için SPK’ya başvuru yaptı.  

YKGYO – Yapı denetim firmasının sözleşmesinin feshedilmesi ile ilgili olarak şirket aleyhine açılan 3,2 milyon TL tutarlı 

dava şirket lehine reddedilirken, karar için karşı tarafın temyize gittiği açıklandı.  

Ankara projesi ile ilgili Şirket aleyhine açılan 500.000 TL tutarlı dava şirket lehine reddedildi.  

PAY ALIM – SATIM BİLDİRİMLERİ 

AKSGY – Grup şirketlerinden Emniyet Ticaret tarafından 3,26 – 3,28 TL fiyat aralığından 77.301 adet alış yapılırken, 

Şirket sermayesindeki payı %7,23’e yükseldi.  

AVHOL – Pay satış bilgi formu kapsamında Şirketin hakim ortağı AGM Avrupa Sağlık Hizmetleri tarafından 2,42 – 2,43 

TL fiyat aralığından 40.000 adet pay satışı yapılırken, Şirket sermayesindeki payı %54,62’ye geriledi. Bununla birlikte 

AGM Avrupa Sağlık Hizmetleri tarafından pay satışına devam edileceği açıklandı.  

BMEKS – Şirketin hakim ortaklarından SPV Bilişim tarafından Baldares Sarl’ye teminat olarak verilen 4.000.000 adet pay 

Baldares Sarl’nin hesabına geçerken, SPV Bilişim’in payı %6,58’e geriledi.  

BOYP – Şirket ortaklarından Latife Boyner tarafından 41,00 – 41,27 TL fiyat aralığından 5.000 adet satış yapılırken, 

Şirket sermayesindeki payı %0,78’e geriledi.  

DENGE – Şirket paylarının geri alımı kapsamında 3,10 TL fiyatla 6.925 adet pay Şirket tarafından geri alınırken, bugüne 

kadar geri alınan pay adedi Şirket sermayesinin %11,368’ine karşılık gelen 1.250.479 adede yükseldi.  

KRDMA – Şirket ortaklarından Yolbulan Çelik tarafından 1,98 – 1,99 TL fiyat aralığından 78.043 adet satış yapılırken, 

Şirket sermayesindeki payı %0,43’e geriledi.  

IDGYO – Şirketin hakim ortaklarından İbrahim Ekşi tarafından 3,06 – 3,13 TL fiyat aralığından 25.880 adet satış 

yapılırken, Şirket sermayesindeki payı %37,24’e geriledi.  

Şirketin hakim ortaklarından İmdat Ekşi tarafından 3,08 – 3,12 TL fiyat aralığından 16.500 adet satış yapılırken, Şirket 

sermayesindeki payı %37,34’e geriledi.  

LKMNH – Şirket paylarının geri alımı kapsamında 4,97 – 5,04 TL fiyat aralığından 14.668 adet pay Şirket tarafından geri 

alınırken, bugüne kadar geri alınan pay adedi Şirket sermayesinin %5,33’üne karşılık gelen 1.280.353 adede yükseldi.  

OZGYO – Metro Yatırım tarafından 2,07 – 2,30 TL fiyat aralığından 7.617.772 adet alış, 2,08 – 2,30 TL fiyat aralığından 

11.795.929 adet satış işlemi yapılırken, Şirket sermayesindeki payı %5,53’e geriledi.  

PKART – Metro Yatırım tarafından 3,47 – 3,90 TL fiyat aralığından 719.147 adet alış yapılırken, Şirket sermayesindeki 

payı %6,69’a yükseldi.  

POLHO – Grup şirketlerinden Şark Mensucat tarafından 7,64 – 7,69 TL fiyat aralığından 150.000 adet alış yapılırken, 

Şirket sermayesindeki payı %7,01’e yükseldi.  

SEKFK – Likidite sağlayıcılık işlemleri kapsamında 1 – 12 Haziran tarihleri arasında 2,10 – 2,24 TL fiyat aralığından 

280.267 adet satış yapıldı.  

VERUS – Şirketin hakim ortağı Investco Holding tarafından 14,97 – 15,17 TL fiyat aralığından 3.000 adet alış yapılırken, 

Şirket sermayesindeki payı %70,46’ya yükseldi.  
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SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ 

FRIGO – Şirket sermayesinin 5,5 milyon TL’den %9,09 oranında olmak üzere 500.000 TL artışla 6 milyon TL’ye 

çıkarılmasına karar verildi.  

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 toptan satışlar işlemi bugün gerçekleştirilecek.  

HDFGS – Şirketin 20 milyon TL olan sermayesinin geçmiş yıl karlarından %40 bedelsiz olarak 8 milyon TL artışla 28 

milyon TL’ye çıkarılması kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.  

NAKİT TEMETTÜ HABERLERİ  

Şirket Brüt (TL) Net (TL) 
Temettü 
Verimi 

Dağıtım 
Tarihi 

EGPRO 0,1420  0,1207  1,56% Yarın 

PSDTC 0,4169  0,3543  9,28% Yarın 

TCELL 0,4545  0,3864  3,72% Yarın 

SNPAM 0,0500  0,0425  1,66% 27.12.2017 

 

GENEL KURUL HABERLERİ 

Bugün Genel Kurulu Olan Şirket: ATSYH, VKFYO  

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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