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Piyasa Beklentimiz 
 
TCMB’nin sadeleştirme adımı ile Borsa %3.22 

yükselirken 108700 seviyesindeki 50-günlük 

ortalamasına doğru yükselişini sürdürdü. Bankacılık ve 

Holding endekslerinde ciddi yükselişler izledik. 

Piyasadaki ılımlı havanın devam etmesini bekliyoruz. 

BIST 100 endeksinin 108700 seviyesindeki 50-günlük 

ortalamasını test etmesi beklenebilir. Ancak bu seviyeye 

yakın noktalarda kar satışları görebiliriz. TL’deki değer 

kaybının son bulması ve daha stabil seyielerin oluşacağı 

beklentisi piyasaları olumlu etkilemeye devam edebilir.  

Küresel Ekonomik Gelişmeler 

Türkiye  

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ 

açıklamalarında, BIST 100 endeksinin çok ciddi anlamda 

özellikle dolar bazında yatırım yapılabilir seviyelerde 

olduğunu, seçim öncesi dönemlerde yatırım yapanların 

sonrasında sürekli kazandığını belirtti.  

TCMB, para politikası operasyonel çerçevesine ilişkin 

sadeleşme sürecinin tamamlanmasına karar verildiğini 

belirtti. Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı Merkez 

Bankası politika faizi olacağını ve bu oranın, mevcut 

fonlama faizine (% 16,50) eşitleneceği duyuruldu. 

Merkez Bankası gecelik vadede borçlanma ve borç 

verme oranları bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına 

kıyasla  -/+ 150 baz puanlık bir marj ile belirleneceği de 

ifade edildi. Yeni operasyonel çerçevenin 

uygulanmasına 1 Haziran 2018 tarihinde başlanacağı da 

belirtildi.  

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, TCMB’nin faizde 

sadeleşme adımına ilişkin değerlendirmede bulundu. 

TCMB’nin yapmış olduğu bu adımların önemli ve olumlu 

olduğunu, sonuçlarını da göreceklerini ifade etti. 

Hükümetin de alacağı diğer tedbirler sadece para 

politikalarıyla değil, diğer yapısal tedbirlerle, mali 

disiplinle kombine ederek çok güçlü bir süreci 

başlattıklarını duyurdu. Asıl hassasiyetlerinin ise yüksek 

faiz ve enflasyon ile mücadeleye yönelik olmaya devam 

edeceğini de konuşmasında yer verdi. 

ABD 

St.Louis Fed Başkanı J.Bullard, Fed'in yapacağı yeni faiz 

artırımlarında ihtiyatlı olması gerektiğini ve piyasalarda 

takip edilen düşük enflasyon beklentisinin faiz artışlarına 

karşı bir argüman oluşturduğunu dile getirdi. Bullard, 

daha fazla faiz artışının tahvil piyasası getiri eğrisinin 

tersine dönmesi riskini artırabileceğine değindi.  

 

 

 

SEMBOL SON YÜKSEK DÜŞÜK 
GÜN 

FARKI 
HACİM 
milyon 

BIST 100 106.525 106.525 104.416 3,22% 6.842 

BIST 30 131.701 131.701 129.120 3,19% 5.353 

VIOP 30 KONTRATI 132.475 132.475 128.000 3,86% 2.144 

BANKA ENDEKSI 151.927 152.694 149.922 2,70% 1.634 

HOLDING ENDEKSI 80.847 80.847 79.020 3,28% 630 

SANAYİ ENDEKSİ 128.777 128.777 125.804 3,37% 630 

TAHVIL 17,03% 17,43% 17,03% -2,57% 1.634 

GRAM ALTIN 191,3 197,3 190,2 -2,93%   

SEPET 0.5$+0.5€ 4,9675 5,07 4,9310 -2,72%   

YABANCI TAKAS % 64,86     0,37%   

 

YÜKSELENLER DÜŞENLER İşlem Hacmi En Yüksek 

Sembol (%) Sembol (%) Sembol Milyon TL 

FENER 18,29 DIRIT -19,64 THYAO 1075 

ODAS 16,59 FORMT -5,54 GARAN 694 

CEMAS 15,52 COSMO -3,33 KRDMD 540 

BMEKS 14,29 ATAGY -2,93 PETKM 405 

ALKIM 13,30 ATSYH -2,33 KCHOL 352 

NETAS 12,74 SODA -2,17 HALKB 316 

IPEKE 12,63 NIBAS -2,00 KOZAA 299 

TEKTU 11,43 KUYAS -1,87 FENER 248 

SANEL 11,11 YUNSA -1,72 IPEKE 247 

ISFIN 10,88 GLRYH -1,56 SASA 217 
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Japonya  

Japonya'da işsizlik oranı nisan ayında %2.5 oranında 

gelerek bir önceki aya paralel bir görünüm izledi. 
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BİST 100 Endeksi Teknik Analizi  

BIST 100 endeksi günlük grafik 

 

BIST100 endeksi yeni haftaya oldukça güçlü başladı. Endekste geçtiğimiz hafta takip ettiğimiz 103300-103700 direnç 

noktaları yeni haftada destek konumunda karşımıza çıkıyor. Endeks, bu destek noktalarının üzerinde kaldığı müddetçe 

yukarı yönde hareketini korumaya devam edebilir. Endeks 106600 direnç seviyesinin üzerinde kapanışlar yaparsa bu 

durumda yükselişini biraz daha kuvvetlendirebilir. Bir sonraki direnci ise 107585 olarak izlenebilir. Buna karşın, endeks 

106600 seviyesinin üzerinde güçlü olamadığında ise teknik olarak aşağı yönde düzeltme hareketi görebiliriz. Geri 

çekilmelerde, ara destek 104850 olarak takip edilebilir. Ancak, satış baskısı için 103300 altı kapanışların görülmesi 

gerekiyor.  

Destekler: 104850 / 103700 / 103300 / 101500  

Dirençler: 106600 / 107585 / 108460 
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BIST 30 Endeksi Teknik Analizi ve VİOP Strateji 

BIST 30 endeksi günlük grafik 

 

BIST 30 endeksi izlediğimiz 131200 direnç noktasının üzerinde kapanış gerçekleşti. Endeksin güçlenmesi için bu 

seviyenin üzerindeki kapanışlarında ısrarcı olması gerekiyor. Yükselişin devamı durumunda 132470 seviyesine doğru 

tepkiler bekleyebiliriz. Buna karşın, güçlenmekte zorlanırsa aşağı yönde hareket etmesi durumunda ise endekste 

130500 en yakın destek noktası olarak izlenebilir. Bu destek noktasının altında geri çekilmelerin hız kazanabilme 

ihtimalini unutmamakta fayda var.   

VIOP Endeks kontratında mevcut uzun pozisyonlar korunabilir ve şimdilik 130500 endeks seviyesi stop loss olarak 

alınabilir. Yeni uzun pozisyonlar içinse 131200 üzerinde ısrarcı kapanışlara ihtiyaç bulunuyor. Bu ortamda, yeni kısa 

pozisyonlar riskli görünüyor.  

Destekler: 131200 / 130500 / 127500  

Dirençler: 132470 / 133500 / 134115 
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28 Mayıs – 1 Haziran Haftası Takip Ettiğimiz Hisseler 

  Pozisyon Kapanış 
Alış 

Seviyesi 
Satış 

Hedefi  
Stop 

Seviyesi 
Piyasa Değeri            

mn TL F/K x PD/DD x 

  Girişi TL TL TL TL       

CCOLA Aktif 36,74 36,74 37,70 35,80 9.285 33,4 1,9 

CLEBI Aktif 36,90 36,90 37,80 36,00 837 8,8 4,7 

GARAN Aktif 9,28 9,28 9,52 9,04 39.018 5,7 0,9 

ANACM Aktif 2,79 2,79 2,86 2,72 1.980 9,7 1,1 

PETKM Aktif 4,73 4,73 4,85 4,61 7.050 6,0 2,1 

SASA Aktif 9,50 9,50 9,74 9,26 5.735 28,2 5,0 

BIST 100    103200               
* Takibimizdeki hisseler teknik analize uygun olarak aktif veya pasif alışlardan yazılmıştır. Hedefine ulaşmayan pozisyonlar stop loss 
seviyesinin altına inmediyse, Cuma kapanış fiyatından kapatılmaktadır yada bir sonraki haftaya taşınmaktadır. Gerçekleşmeyen işlemler için 
haftalık repo faiz getirisi uygulanır. Haftalık pozisyonlar olması nedeni ile bir pozisyonun stoplandığını söylemek için stop seviyesinin altında 
en az iki gün kapanış yada bu seviyenin altında ağırlıklı olarak işlem görmesi gereklidir.  

CLEBI, GARAN, ANACM, PETKM, SASA Hedef. 

 

Günün Ajandası 

Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki 

16:00 USD Orta ABD Case Shiller Konut Fiyatları Endeksi Yıllık (Mart)  6.4% 6.8% 

17:00 USD Yüksek ABD Tüketici Güven Endeksi (Mayıs) 128.0 128.7 

17:30 USD Orta ABD Dallas Fed İmalat Aktivite Endeksi (Mayıs) 23.0  21.8 

 

Detaylı haftalık takvimimiz için tıklayınız. 

Şirket Haberleri  

DOĞUŞ OTOMOTİV / DOAS – Şirket tasfiye halindeki Meiller Doğuş Damper San.ve Tic.Ltd.Şti.’nin tasfiye sürecinin 

tamamlandığını bildirdi.  

DATAGATE BİLGİSAYAR / DGATE – Şirket, mevcut program kapsamında 25 Mayıs 2018 tarihinde 7,936 adet pay geri 

alınmış ve Şirketin sahip olduğu DGATE payları önceki programlarda yapılan alımlarla birlikte 158.040 adet'e ulaştığını 

bildirdi. (Şirket sermayesine oranı %0,53) 

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR / BIMAS – Şirket, mevcut program kapsamında 09 - 25 Mayıs 2018 tarihleri arasında 

547.174 adet pay geri alınmış ve Şirketin sahip olduğu BIMAS payları önceki programlarda yapılan alımlarla birlikte 

1.777.454 adet'e ulaştığını bildirdi. (Şirket sermayesine oranı %0,59)  

BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE / BAGFS – Şirket,  Romanya'ya ihraç edilmek üzere Keytrade firmasından 3.300 ton DAP 

gübresi siparişi alındığını bildirdi. Siparişin tutarı 1,3 milyon USD olup, sevkiyatın Haziran ayında tamamlanması 

planlanmaktadır.  

https://portal.integralmenkul.com.tr/forex-bultenleri
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TURKCELL / TCELL – Şirket, ortak ödeme şirketi ve Turkcell Vakfı kuruluşu için çalışmalar devam ettiğini bildirdi. 

TÜRK HAVA YOLLARI / THYAO -Şirket, pazar koşullarına bağlı olarak Finlandiya'nın Rovaniemi şehrine tarifeli sefer 

başlatılmasına karar verildiğini bildirdi. 

ETİLER GIDA / ETILR - Şirket Ersoylar Grup Danışmanlık İnşaat Emlak İzolasyon Otomotiv Gıda İç ve Dış Tic. San. LTD. 

ŞTİ. ile arasında Konya ve Ankara bölgesin de işletilmek üzere Master Franchise sözleşmesi imzalandığını bildirdi. 

ODAŞ ELEKTRİK / ODAS - Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu, JCR Eurasia Rating, 28.05.2018 tarihli periyodik 

gözden geçirme çalışması kapsamında şirketin kredi derecelendirme sürecinde, Uzun ve Kısa Vadeli Ulusal Notlarını 

‘BBB (Trk)' ve ‘A-3 (Trk)' olarak teyit etmiş ve notlara ilişkin görünümleri ise ‘Stabil' olarak belirlendiğini bildirdi. 

ÇEMAŞ DÖKÜM / CEMAS - Bağlı ortaklığı Özışık İnşaat ve Enerji A.Ş.'(Özışık) nin iştiraki HMF Makina ve Servis Sanayi 

ve Ticaret A.Ş.'(HMF Makina) nin  28.000.000. TL olan ödenmiş sermayesinin "Payların İptal Edilmesi Yöntemi" ile 

14.600.000 TL azaltılarak 13.400.000 TL' ye indirilmesi  ve eşzamanlı olarak 20.600.000 TL artırılarak 34.000.000 TL' 

ye çıkartılmasına  ve sermaye artırımının tescilinden önce nakden ve tamamen ödenmesine karar verilmiştir. Alınan 

karar gereği Özışık sermaye artırımına kendi payına düşen kısmı (9.085.536 TL )  nakit yatırmak suretiyle katılmış olup, 

Özışık'ın HMF Makina sermayesi içindeki payı (%44,1) aynı kaldığını bildirdi. 

ALKİM KİMYA / ALKIM - Şirket, İstanbul Taksim adresinde yer alan genel müdürlük binasını ilan ile satışa çıkardığını 

duyurdu. 60 milyon TL değer biçilen binanın satışına dair şirket gerekçe olarak genel müdürlük adresinin başka bir 

lokasyona taşınması şeklinde açıkladı.  

Yorum: Satışın olması halinde sözü edilen rakama göre, şirketin hisse başına 2.42 TL gibi bir nakit girişi olabilir. Bu da 

önceki günkü mevcut kapanış fiyatının (ALKIM: 18.42 TL) %13’ne denk gelmektedir.  Bu gelişme şirketin bugünkü 

yükselişini açıklar nitelikte. Bu satıştan elde edilecek kar tutarı belli olmamakla beraber, satış tutarı şirketin geçen yılki 

net karına düzeyindedir. Bu açıdan bakıldığından sözü edilen rakam oldukça ciddi bir rakam. Olumlu. (Kaynak: 

Hürriyet) 

Sektör Haberi – ECILC, SELEC 

26 Mayıs günü, Resmi gazetede Bakanlar kurulu kararı ile ilaçlara zam geldi. Yayınlanan karara göre, Dolar ve Euro 

kurunun yükselişine bağlı olarak ilaçlara %2.5 oranında zam yapıldı. Bu zam oranı, 2019 yılının dönemsel değeri 

geçerlilik tarihine kadar uygulanacak. (ECILC, SELEC şirketleri için olumlu değerlendirilebilir.)  
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29.05.2018 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek 

payların listesi aşağıdadır. 

Kar Payı Ödemesi 

Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama 

ISDMR 0,7 0,7  

EREGL 0,84 0,7684681  

MAVI 0,522045 0,4437383  

AEFES 0,4224 0,35904  

INDES 1,0357202 0,8803622  

DGATE 0,4 0,34  

 

 

ISDMR: Temettü verimi %7.8 seviyesine karşılık gelmektedir. Pozitif. 

EREGL: Temettü verimi %6.2 seviyesine karşılık gelmektedir. Pozitif. 

MAVI: Temettü verimi %0.9 seviyesine karşılık gelmektedir. Nötr. 

AEFES: Temettü verimi %1.4 seviyesine karşılık gelmektedir. Nötr.  

INDES: Temettü verimi %9.3 seviyesine karşılık gelmektedir. Pozitif. 

DGATE: Temettü verimi %6.0 seviyesine karşılık gelmektedir. Pozitif.  

Sermaye Artırımı/Azaltımı 

Pay 

Kodu 

Sermaye 

Azaltım Oranı 

(%) 

Bedelsiz Pay 

Alma Oranı 

(%) 

Rüçhan Hakkı 

Kullanımı Oranı 

(%) 

Rüçhan Hakkı 

Kullandırma Fiyatı 

(TL) 

Sermaye Artırımı 

Karşılığı Verilen 

Payların Niteliği 

Açıklama 

OZGYO   60,00000 1 Kaydi Pay  
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Yasal Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım 

danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel 

sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve 

getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı 

verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. 

Bu bilgiler ve görüşler önceden haber vermeksizin değiştirilebilir. İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bilgilerin ve 

ifade edilen görüşlerin doğru, eksiksiz ve güncelleştirilmiş olduğuna dair (açıkça ifade edilmiş veya ima edilmiş) hiçbir 

beyan ve taahhütte bulunmaz. İçerik kesinlikle mali, hukuki, vergi veya diğer konularda bir tavsiye niteliği taşımadığı 

gibi, tamamen içeriğe dayalı olarak yatırım yapılmamalı veya karar alınmamalıdır. Herhangi bir yatırım konulu karar 

almadan önce bir uzmandan görüş alınmalıdır. Sorumluluğun Sınırlandırılması: İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 

herhangi bir sınırlandırma olmaksızın, dolaylı, direkt veya bir fiilin sonucu olarak ortaya çıkan zararlar da dâhil olmak 

üzere her türlü kayıp ve hasarla ilgili sorumluluk kabul etmez. 

Çekince: Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup 

yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını 

alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım 

kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların 

neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Ulukartal Holding A.Ş. ve İntegral Yatırım 

Menkul Değerler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.  

Bu rapordaki her türlü iç ve dış piyasa tablo ve grafikler, bu konularda resmi hizmet veren yetkili üçüncü kişi 

kurumlardan elde edilmiş olup, İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından herhangi bir maddi menfaat 

beklentisi olmaksızın genel anlamda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu raporda bulunan bilgiler belli bir gelirin 

sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir.   


