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YENİ HAFTAYA BÜYÜME VERİSİYLE BAŞLARKEN, FED ve MERKEZ BANKASI TOPLANTISI İLE 

KAPATACAĞIZ…!  

Geçtiğimiz haftayı 98.943 puan seviyesinden tamamlayan BİST-100 Endeksi yeni haftaya geçen FED toplantısına sayılı 

zaman kalmasının etkisiyle başlıyor. 

13-14 Haziran FED toplantısında genel beklenti FED’in faizleri 25 baz puan artırabileceği yönünde. 

Her ne kadar tarım dışı istihdam verisi beklentilerin çok altında kalsa da ortalama saatlik kazançlarda en ufak bir artış 

olmasa da piyasa bu beklentiyi devam ettirdi ve fiyatlara kısmen yansıttı. 

Geçen hafta gözler 8 Haziran Perşembe gününe kilitlenmişti. Ancak çarşamba günü Katar gündemi tamamen değiştirdi. 

Bununla birlikte TBMM’de Katar’a asker gönderilmesi ile ilgili dosya öne alınıp tezkerenin onaylanmasıyla Dolar/TL’de 

3,50’den 3,55 seviyesine hızlı bir yükseliş görülürken, BİST'te de satıcılı bir seyir oluşmuştu. 

Perşembe günü İngiltere erken Seçimleri... FBI eski başkanının senatoda verdiği ifadeler ve AMB Başkanı Draghi’nin 

konuşmasının etkisiyse beklentilerin tersine Katar kadar piyasaları etkilemedi. 

Ve piyasalar kötü olaylar için iyimserliği tercih ederek alıcılı seyre devam etti. 

Yeni haftada; 

12 Haziran Türkiye Büyüme Verisi 

12 Haziran Türkiye Cari Denge 

13 Haziran ABD Enfasyon 

13-14 Haziran FED Toplantısı 

15 Haziran TCMB PPK Toplantısı... öne çıkan gelişmeler. 

Dolar 

Geçtiğimiz hafta dolar endeksinden bağımsız Katar gelişmeleriyle 3,50-3,55 bandında hareket eden dolarda hafta sonu 

3,54’ün hemen ardındaki seyir devam ediyor. 

Yeni haftada gelişmelerle birlikte hem doları hem de dolar endeksini yakın takip ediyor olacağız. Bununla birlikte ABD 10 

yıllık tahvil faizleri de FED öncesi yakın takibimizde olacak. 

Petrol 

OPEC toplantısı sonrası kendini toparlayamayan petrolde 45-52 dolar bant hareketi devam ediyor. Arz yönlü endişe 

haberleri gelse de bu sınırlı etkiye neden oluyor. Genel beklentimiz Brent petrolünde 45-47 dolar seviyeleri. 

Altın 

Trump’un görevden aldığı FBI eski başkanının senatoda vereceği ifade öncesi ve İngiltere seçimlerinden koaliasyon 

çıkabilme düşüncesi yine altını hareketlendirdi. 
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Özellikle Trump ve görevden azli ihtimali gündemde oldukça ve dolar FED adımları öncesinde sakinliğini devam ettirdikçe 

bize göre bu Altın için fırsat olacaktır. Dolar ons cinsinden 1.230-1.250-1.280 ve 1.310 bandında hareketler haberlere 

duyarlılığın artması durumunda görülebilecek seviyeler olacaktır. 

BİST-100 

Tarihi zirveleri azimle kırmaya devam eden endekste Cuma günü banka ağırlıklı alımlar etkili oldu. Endekse yön veren 

HALKB ve GARAN paylarında görülen alımlar yeni zirveleri görmemizi sağlarken, gün sonunda gelen kar satışları 

endesin 99.000 seviyesinin hemen altında kapanışının başlıca nedeni oldu. Yeni haftada gelişmelere paralel olarak 

endekste 99.300-99.700 ve aylardır merakla beklediğimiz 100.000 hedef seviyeler olurken geri çekilmelerde 98.700-

98.300 ve 97.500 desteklerimiz olacaktır. 

 

 

 

PİYASA TAKVİMİ 

Saat Ülke Dönem Veri Önceki Beklenti 

9:00 Japonya Mayıs Makine Aksamı Siparişleri -6,3%   

9:30 Türkiye   
TÜSİAD ve Dünya Bankası 2017 yılına 

ilişkin ekonomik beklentilerini açıklayacak 
    

9:30 Fransa Mayıs İmalat Sektörü Güven Endeksi 104,0   

9:30 Fransa Mayıs Hizmet Sektörü Güven Endeksi 100,0   

9:30 Fransa Mayıs Merkez Bankası GSYH Tahmini 0,5%   

10:00 Türkiye 1Ç2017 GSYH 3,5% 3,8% 

10:00 Türkiye Nisan Cari İşlemler Dengesi -3,06 Milyar -3,5 Milyar 

11:00 İtalya Nisan Sanayi Üretimi 0,4%   

13:00 OECD Nisan Öncü Göstergeler Endeksi 100,1   

14:00 Türkiye   5 yıllık tahvil ihalesi     

14:00 Türkiye   6 Yıllık TÜFE'ye Endeksli Tahvil İhalesi     

14:30 Türkiye Haziran Merkez Bankası Beklenti Anketi     

18:30 ABD   6 Ay ve 3 Yıl Vadeli Bono İhalesi     

20:00 ABD   3 Ay ve 10 Yıl Vadeli Bono İhalesi     
21:00 ABD Mayıs Bütçe Dengesi 182,4 Milyar   

FAİZLER ENDEKSLER KUR – EMTİA VE CDS 

TÜRKİYE 10 YILLIK  10,50 0,19% BİST100 98.943 0,99% DOLAR 3,5309 -0,17% 
TÜRKİYE 2 YILLIK  11,03 0,00% VİOP 122,100 0,76% EURO 3,9604 -0,02% 
ABD 10 YILLIK 2,2193 0,46% S&P 500 2.432 0,00% EUR/USD 1,1212 0,15% 
ABD 2 YILLIK 1,3490 1,06% DOWJONES 21.272 0,42% ALTIN 1.267,3 0,04% 
ALMANYA 10 YILLIK 0,2600 -0,62% DAX 12.816 0,80% BRENT 48,38 0,64% 
FRANSA 10 YILLIK 0,6436 -1,24% ÇİN SHANGHAİ 3.150 -0,26% TR CDS 194,64 -0,16% 

 

 DESTEK DİRENÇ  VİOB  VİOB BIST100 BIST100 

EURO/DOLAR 1,1200 1,1160 1,1115 1,1235 1,1250 1,1285 DESTEK DİRENÇ DESTEK DİRENÇ TR2040: 5,74 

ONS ALTIN 1.257 1.250 1.237 1.275 1.285 1.300 121.400 122.500 98.400 99.300 TR2034: 5,61 

DOLAR/TL 3,5150 3,5000 3,4850 3,5500 3,5600 3,5850 121.000 122.750 97.700 99.650 TR2030: 5,25 

EURO/TL 3,9500 3,9400 3,9200 3,9800 4,0000 4,0150 120.000 123.500 97.250 100.000 TR2020: 3,50 
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ŞİRKET HABERLERİ 

AVGYO & AVTUR – AVTUR ile Edirne’de geliştirilecek olan Metro Hotel Apartments projesi için, projenin 

gerçekleştirileceği arsa üzerindeki ipoteğin tebliğ sınırlarına uygun olarak azaltılması ya da kaldırılması sonrasında hasılat 

paylaşımı sözleşmesinin imzalanacağı belirtildi.  

BOSSA – Şirketin %93,75 payına sahip olan Akkardan Sanayi paylarının İsrafil Uçurum ve Yusuf Uçurum’a 

devredilmesine bağlı olarak, şirketin hakim ortaklık yapısının dolaylı olarak değişmesi çerçevesinde şirket payları için 6 

işgünü içinde zorunlu pay alım teklifinde bulunulmak üzere SPK’ya başvuru yapılacağı açıklandı.  

DOCO – Şirketin özel dönemli finansallarının 29 Haziran’da açıklanacağı açıklandı.  

DURDO – İhracat pazarlarındaki talebi karşılamak ve katma değerli ürün üretmek amacıyla 6,5 milyon Euro tutarlı baskı 

makinası yatırımı konusunda görüşmelerin devam ettiği açıklandı.  

EGSER – 1998 yılında Hazine tarafından bedelsiz kamulaştırılan fabrika yanındaki 4.660 m² büyüklüğündeki 3 adet 

arsanın kamulaştırma gerekçesinin ortadan kalkması üzerine Şirkete bedelsiz iadesi yönündeki talep uygun görülürken, 

şirket adına tescil edilen söz konusu arsalar hammadde depolama sahası olarak kullanılacağı açıklandı.  

EKGYO – Tuzla İçmeler’deki arazisinin ilk oturum ihalesinde 9 katılımcı teklif verirken, en yüksek teklif 100 milyon TL 

satış geliri karşılığı %25 olacak şekilde 25 milyon TL ile Sayar İnşaat tarafından verilirken, nihai ihale tutarı ikinci 

oturumda belirlenecek.  

Şirket mülkiyetinde bulunan 10 adet arsa ve 21 adet ticari ünite 100 milyon TL muhammen bedel üzerinden 22 Haziran’da 

ihale yoluyla satılacak. 

EKGYO & GSRAY – GSRAY’ın Riva arazisi için ikinci oturum 15 Haziran’da yapılacak olup, ilk oturumda 9 teklifin geldiği 

ihalede en yüksek teklif 1 milyar TL satış geliri karşılığı %10 olacak şekilde 100 milyon TL ile DAP Grubu tarafından 

verilmişti.   

HALKB – Varlık Kiralama Şirketi kurulmasına ve BDDK ile SPK’ya gerekli başvuruların yapılmasına karar verildi.  

ISMEN – Fitch, Şirketin uzun vadeli ulusal kredi notunu AA+ olarak teyit etti.   

KERVN – Bir grup yatırımcı tarafından açılan ve 2015 – 2016 yıllarına ait genel kurulların yapılması amaçlı davada, 

mahkeme tarafından şirkete kayyum atanmasına karar verildi.  

KRSAN – Trabzon Yomra’da şirket arsası üzerine arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi çerçevesinde müteahhit firma 

tarafından şirkete ait olacak kısımların sözleşme süresi olan Mayıs 2018’den önce tamamlanarak Şirkete teslim edileceği 

açıklandı.  

MARTI – Şirketin 2015 yılında 92,5 milyon TL olan zararı 2016 yılında 98,7 milyon TL’ye yükseldi.   

MEMSA – 31.12.2016 finansal tabloların yayınlanması için 9 Haziran’da ek süre dolmasına karşılık, bağımsız denetçinin 

genel kurul toplanamaması nedeniyle atanamaması sebebiyle finansalların yayınlanamayacağı açıklandı.  

OTKAR – Altay Tankı’nın seri üretimi için Savunma Sanayi Müsteşarlığı’na verdiği teklifin, fiyat başta olmak üzere 

sözleşme şartlarında anlaşma sağlanamaması üzerine uygun bulunmadığı açıklanırken, tank ihtiyacının ihale yöntemiyle 

karşılanacağı açıklandı (Olumsuz).   

PETKM – Star Rafineri’nden %7-%9 dolaylı pay sahibi olacak şekilde Socar Turkey Enerji’den %12-%14 pay alınması 

için görüşmelerin olumlu şekilde ilerlediği açıklandı.  
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PGSUS – Air Berlin’deki İzair’in %29,51’ine ait payların 1,2 milyon Euro bedelle satın alma işlemlerinin 30 Haziran’a kadar 

tamamlanmasının beklendiğini, İzair’deki paylarının %98,63’e çıkacağını açıkladı.  

TAVHL – Şirket ortaklarından AKFEN tarafından Şirket sermayesinin %8,119’una karşılık gelen paylar 160 milyon dolara 

Şirketin diğer ortağı ADP şirketi Tank ÖWA Alpha GmbH’ye satılırken, pay başına satış bedeli 19,24 TL’ye denk 

gelmekte.    

TMPOL – Kayseri Mimarsinan OSB’de yapılmakta olan fabrika yatırımına ilişkin son durum hakkında bilgilendirme yapıldı.  

VARYP – JCR, Şirketin yükümlülüğü yerine kısmen getirilen tahvil itfası nedeniyle şirketin kredi notlarını temerrüt 

seviyesine indirdi.  

VESTL – Toshiba’nın TV biriminin satın alınmasına ilişkin görüşmelerin devam ettiğini açıkladı.  

YKBNK – 133 gün vadeli 385 milyon TL tutarında nitelikli yatırımcılara bono ihraç etti.  

ZOREN – Rüzgar enerjisi için önlisans başvuruları kapsamında yapmış olduğu 523,5 MW kapasiteli başvurulardan, Sivas 

Bölgesi için 80 MW’lık önlisans yarışmasının 23 Haziran’da yapılacağı, diğer önlisans yarışmalarının da 2017 yılında 

yapılmasının öngörüldüğü açıklandı.   

Sermaye artırımından elde edilen 1,25 milyar TL’lik fonun 1,15 milyar TL’lik kısmının Zorlu Osmangazi’nin paylarının satın 

alınmasında, kalan 100 milyon TL’nin ise Zorlu Osmangazi’ye borç verilmek üzere kullanıldığını açıkladı.  

PAY ALIM – SATIM BİLDİRİMLERİ 

AVHOL – Pay satış bilgi formu kapsamında Şirketin hakim ortağı AGM Avrupa Sağlık Hizmetleri tarafından pay satışı 

yapılacağı açıklandı.  

BMEKS – Şirket ortağı 2 yatırımcı tarafından şirket sermayesinin %1,74’üne karşılık gelen 2.089.328 adet pay Borsa’da 

işlem görmek üzere kaydileştirilirken, Perşembe günkü kaydişeltirme ile birlikte pay satışına söz konusu olacak pay adedi 

Şirket sermayesinin %3,85’ine karşılık gelen 4.625.470 adede yükseldi.    

EUYO – Metro Yatırım tarafından 0,97 – 0,98 TL fiyat aralığından 507.673 adet alış yapılırken, Şirket sermayesindeki 

payı %9,33’e yükseldi.  

GENTS – Şirket ortaklarından Çelik Uluslararası Nakliyat tarafından 1,39 TL fiyatla 311.095 adet alış yapılırken, Şirket 

sermayesindeki payı %6,88’e yükseldi.  

LKMNH – Şirket paylarının geri alımı kapsamında 5,14 – 5,15 TL fiyat aralığından 3.998 adet pay Şirket tarafından geri 

alınırken, bugüne kadar geri alınan pay adedi Şirket sermayesinin %5,23’üne karşılık gelen 1.255.685 adede yükseldi.  

NUHCM – Şirket ortaklarından Ahmet Eskiyapan Holding tarafından 9,95 TL ortalama fiyatla 6.582 adet alış yapılırken, 

Şirket sermayesindeki payı %3,34’e yükseldi.  

OZGYO – Metro Yatırım tarafından 2,05 – 2,22 TL fiyat aralığından 487.477 adet alış, 2,07 – 2,24 TL fiyat aralığından 

4.446.255 adet satış işlemi yapılırken, Şirket sermayesindeki payı %7,72’ye geriledi.  

SAYAS – Şirket ortağı Ahmet Şahin Akdemir tarafından şirket sermayesinin %0,61’ine karşılık gelen 256.325 adet pay 

Borsa’da işlem görmek üzere kaydileştirildi.  

SKTAS – Şirket ortağı Gönen Kayhan tarafından şirket sermayesinin %1,01’ine karşılık gelen 403.226 adet pay Borsa’da 

işlem görmek üzere kaydileştirildi.  
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2017/03 DÖNEMİ BİLANÇOSUNU AÇIKLAYAN ŞİRKET 

  Net Satışlar FAVÖK Net Kar 

Milyon 
TL 

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

1Ç2017 / 
1Ç2016 
Değişim 

(%) 

1Ç2017 / 
4Ç2016 
Değişim 

(%) 

ZOREN 244,5 661,1 170,4% 87,5 169,8 94,2% 122,2 -13,9 -72,0 419,1% a.d 

 

  Net Satışlar FAVÖK Net Kar 

Milyon 
TL 

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

ZOREN 328,5 244,5 661,1   93,7 87,5 169,8   122,2 -13,9 -72,0   

 

SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ 

AVTUR – Şirketin 45 milyon TL olan sermayesinin %100 bedelli olmak üzere 45 milyon TL artışla 90 milyon TL’ye 

çıkarılmasına karar verilirken, elde edilecek fonun Edirne’de gerçekleştirilecek otel – yurt – AVM projesi başta olmak 

üzere şirket yatırımlarında kullanılacağı açıklandı.  

DIRIT – Şirketin 7,15 milyon TL olan sermayesinin %100 bedelli olmak üzere 7,15 milyon TL artışla 14,3 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 işlem 14 Haziran’da gerçekleştirilecek olup, kalan 100 milyon TL tutarlı ihraç için yatırımcılardan 

tahsisli sermaye artırımına katılma talepleri 12 – 13 Haziran alınacak.  

ISFIN – Şirket sermayesi bugün %8,33 oranında bedelsiz artırılırken, bölünmüş fiyat 1,16 TL’ye denk gelmekte. (Sermaye 

artırım tarihi Cuma gününden bugüne alındı).  

  

NAKİT TEMETTÜ HABERLERİ  

Şirket Brüt (TL) Net (TL) 
Temettü 
Verimi 

Dağıtım 
Tarihi 

Kapanış 
Temettü 

Düşülmüş 
Baz Fiyat  

HALKB 0,2047  0,1740  1,55% Bugün 13,20 13,00 

VAKBN 0,0480  0,0408  0,74% Yarın     
 

GENEL KURUL HABERLERİ 

Bugün Genel Kurulu Olan Şirket: KLNMA  
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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/

