SAKİN BİR CUMA UMUDUYLA…
Borsa İstanbul’da Genel Müdür Değişimi
Bugüne kadar tüm genel kurulları zamanında yapılan, hiçbiri sarkmayan ancak bu kez çifte ertelemeyle kendi tarihinde bir
ilke imza atan Borsa İstanbul’un Genel Kurulu geride kaldı. Borsa Başkanı Himmet Karadağ yönetim kurulu başkanı
olarak görevine devam ederken, yeni Genel Müdür Murat Çetinkaya oldu (Halk Yatırım Genel Müdürü).
Katar
Katar’a Türk askerlerinin gönderilmesine dair teskerenin geçmesi sonrasında gidecek asker sayısı konusunda net bir bilgi
olmamakla birlikte bu sayının ilk etapta 500 – 600 olması, ancak devamında 3.000 –5.000 aralığında olacağına dair
haberler de yer alıyor…
AMB Toplantısı ve Senyör Drahgi’den Önemli Açıklamalar
Draghi’nin soru cevap bölümündeki konuşmasında öne çıkanlar;
• Faizlerin mevcut seviyede uzun süre kalmasını beklediklerini bildirdi.
• Büyümeye yönelik risklerin de büyük ölçüde dengelendiği
• Varlık alım programının yıl sonuna kadar aylık 60 milyar Euro seviyesinde devam edeceğini
• Gerekmesi halinde programın daha da uzatılabileceğini dile getirdi.
Ve bazı tahminleri revize etti.
Bunlar;
• Draghi 2017 büyüme beklentisini %1,8'den %1,9'a yükseltildiğini belirtti.
• 2018 yılı büyüme beklentisi %1,7'den %1,8'e, 2019 yılı %1,6'dan %1,7'ye yükseltildi.
• Draghi deflasyon riski olmadığını bu nedenle faizlerin düşürülebileceği ifadesini metinden çıkardıklarını belirtti.
• 2017, 2018 ve 2019 enflasyon tahminleri düşürüldü. 2017 için enflasyon tahmini %1,7'den %1,5'e, 2018 için %1,6'dan
%1,3'e, 2019 %1,7'den %1,6'ya düşürüldü.
Trump’un Başı Dertten Kurtulmuyor…
Trump’un başkan koltuğuna oturduğu anadan itibaren neredeyse her adımı olay olmaya devam ediyor. Kamuoyunda
dikkat çeken görevden aldığı FBI eski başkanının dün Senato’da senatörlerin sorularına verdiği cevaplar ise yeni olayların
da tohumlarını atar gibi.

Rusya ve seçimlere etkisi konusunda soruşturmanın başında olan ancak Trump tarafından görevine son verilen FBI eski
Direktörü James Comey’in, ABD Senatosu'nda verdiği ifade de öne çıkanlar ise:
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• Trump yönetimi, organizasyonun düzensizlik içinde olduğunu söyleyerek beni ve FBI'ı karalamayı tercih etti.
• Amerikan halkının bilmesini isterim ki, FBI dürüst, güçlüdür ve daima bağımsız olacaktır.
• Trump yönetimi benim ve FBI hakkında yalan söyledi.
• Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiğine dair şüphem yok.
• Hiçbir oyun değiştirilmediğine eminim.
• Trump'ın Flynn hakkında bana söyledikleri oldukça rahatsız ediciydi.
• Ancak Trump'ın soruşturmayı engellediğini söylemek benim işim değil.
• Trump bana Rusya soruşturmasını durdurmamı söylemedi.
• Ben FBI Direktörü iken Trump hakkında yürütülen bir soruşturma yoktu.
İngiltere Seçimlerinde May aradığını bulamadı…
İngiltere’ye baktığımızda ise seçime katılan hiçbir partinin tek başına çoğunluğu sağlayamadığı bir sonuç ortaya çıktı.
Erken seçimlerden güçlü ve tek başına iktidar olup Brexit sürecini güçlü bir şekilde atlatmak isteyen T.May için bu bir
güçlü çıkış olmasa da üyesi olduğu muhafazakar parti 306 sandalye ile çoğunluğun yaklaşık %20 altında kaldı ne yazık
ki.
Bugün saat 10:00’da T.May’in seçim sonuçlarına dair açıklama yapması bekleniyor.
Altın
Sterlin cinsinden altın fiyatları, seçim sonuçlarının Başbakan May'in
yakalayamayacağının ardından, 7 haftadan uzun bir sürenin zirvesine tırmandı.

İngiltere

seçimlerinde

çoğunluğu

Sterlin
İngiltere'deki seçim sonuçlarının tek partinin iktidara gelemeyeceğini işaret etmesinin ardından Sterlin, Ocak ayından bu
yana görülen en sert düşüşünü gerçekleştirdi.
Petrol
OPEC toplantısı ardından gerilemesini devam ettiren petrolde arz yönlü endişeler piyasaların yeni mazereti oldu.
Piyasalar bu kez de ABD'den Nijerya'ya, arzdaki artışın OPEC ve ortaklarının küresel arz fazlasını gidermeye yönelik
çabalarının etkisini gidereceği endişelerini satmayı tercih etti ve bu durum petrol fiyatların neredeyse üçüncü haftayı da
kayıpla geçirmesine neden oldu. Bu sabah itibariyle Brent’te 47,82 ve ABD ham petrolde 45,60 seviyesinden yeni güne
başlıyor.
Dolar
ABD'de FBI eski başkanı James Comey'in dün Senato'nun sorularına verdiği hafta başından bu yana beklenen cevaplar
ise Dolar, Euro ve Yende keskin hareketlere yol açmadı. Dün günü 3,5350 seviyelerine yakın kapatan dolarda bu sabah
itibariyle 3,5270 seviyelerini görüyoruz. Yukarı yönlü hareketlerde 3,55-3,58 hedef değerlerimiz olurken aşağıda 3,50-3,52
desteklerimiz olamaya devam ediyor.
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BİST-100
Hafta içinde yeni tarihi zirvelere imza atan endekste başta Katar gelişmeleri olmak üzere sonrasında tezkere ve
yurtdışındaki gelişmeler dalgalanma yaratırken, zaman zaman da satıcılı seyire neden oldu.
Haftanın son işlem gününe BİST-10 Endeksinde 97.977 seviyesinden başlıyoruz. Dolar ise güne 3,5270 seviyesinden
başlarken, BİST-10 Endeksinde yukarı yönlü hareketlenmelerde 98.300-98.500 ve 99.100 hedef değerlerimiz olurken geri
çekilmelerde 97.700-97.300 ve 97.100 desteklerimiz olacaktır. Aşağıda ise 96.500 önemsediğimiz dikkat edilmesi
gereken seviye.

FAİZLER
TÜRKİYE 10 YILLIK
10,48
TÜRKİYE 2 YILLIK
11,03
ABD 10 YILLIK
2,1924
ABD 2 YILLIK
1,3183
ALMANYA 10 YILLIK
0,2460
FRANSA 10 YILLIK
0,6400

EURO/DOLAR
ONS ALTIN
DOLAR/TL
EURO/TL

1,1190
1.265
3,5100
3,9400

DESTEK
1,1180
1.250
3,5000
3,9250

-0,10%
-0,54%
0,32%
-0,15%
-4,96%
-1,79%

1,1160
1.236
3,4880
3,9130

ENDEKSLER
BİST100
97.978
VİOP
121,175
S&P 500
2.434
DOWJONES
21.183
DAX
12.714
ÇİN SHANGHAİ
3.153

1,1230
1.285
3,5350
3,9750

DİRENÇ
1,1250
1.295
3,5500
4,0000

1,1285
1.310
3,5670
4,0150

VİOB
DESTEK
120.750
120.000
119.500

0,37%
0,52%
0,03%
0,04%
0,32%
0,08%

VİOB
DİRENÇ
121.500
122.000
122.550

KUR – EMTİA VE CDS
DOLAR
3,5282
0,08%
EURO
3,9532
-0,02%
EUR/USD
1,1201
-0,12%
ALTIN
1.274,0
-0,32%
BRENT
47,8
-0,13%
TR CDS
196,28
-0,04%

BIST100
DESTEK
97.500
97.000
96.600

BIST100
DİRENÇ
98.500
98.800
99.300

TR2040: 5,72
TR2034: 5,61
TR2030: 5,25
TR2020: 3,52

PİYASA TAKVİMİ
Saat

Ülke

Dönem

Veri

Önceki

9:00
9:00
9:00
9:00
9:00
9:00
9:45
9:45
9:45
10:00
10:00

Almanya
Almanya
Almanya
Almanya
Çin
Almanya
Fransa
Fransa
Fransa
Türkiye
Türkiye

Nisan
Nisan
Nisan
Nisan
Mayıs
Mart
Nisan
Nisan
Nisan
2016
Mayıs

Cari İşlemler Dengesi
Dış Ticaret Dengesi
İhracat
İthalat
Yeni Araç Satışları
Şirket İflasları
Sanayi Üretimi
İmaalt Sanayi Üretimi
Bütçe Dengesi
TİM İlk 1000 İhracatçı Raporu
Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları

30,2 Milyar
19,6 Milyar
0,4%
2,4%
2,2%
-13,6%
2,0%
2,5%
-29,6 Milyar

10:00

Türkiye

Nisan

İhracat & İthalat Miktar - Değer Endeksleri

11:00
11:30
11:30
11:30
11:30
17:00
20:00

İtalya
İngiltere
İngiltere
İngiltere
İngiltere
ABD
ABD

1Ç2017
Nisan
Nisan
Nisan
Nisan
Nisan
Haftalık

İşsizlik Oranı
Sanayi Üretimi
İmalat Sanayi Üretimi
İnşaat Üretimi
Dış Ticaret Dengesi
Toptan Stoklar
Baker Hughes Sondaj Kuyusu Sayısı
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11,9%
1,4%
2,3%
2,4%
-13,4 Milyar
0,2%
1.015

Beklenti
20,3 Milyar
0,3%
-1,0%

0,2%

11,6%
-0,2%
0,7%
-0,4%
-12,0 Milyar
-0,3%
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ŞİRKET HABERLERİ
Yabancı yatırımcılar 29 Mayıs - 2 Haziran haftasında net 477,4 milyon dolarlık hisse senedi, 114 milyon dolarlık DİBS ve
13,2 milyon dolarlık ÖST aldı.
Bankacılık; Fitch, AKBNK, GARAN, ISCTR ve YKBNK’nin kredi notlarnı teyit ederken, görünümlerini de “Durağan” olarak
açıkladı. AKBNK ve ISCTR’nin notları "BB+", Garan ve YKBNK’nin ise "BBB-" seviyesinde.
Demir Çelik; Körfez ülkelerinin Katar'a uyguladığı abluka nedeniyle, Katar’da inşaat projeleri için inşaat demiri tedarik
eden demir çelik sektörü firmalarının, direkt ihracat hattı olmaması nedeniyle aktarma limanlarındaki engellerden dolayı
ürünlerin limanlarda bekletildiği medyada yer aldı.
ANACM & SISE & TRKCM – Kristal – İş Sendikası ile 2017 – 2018 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde
anlaşma sağlandı.
BMEKS – JCR, Şirketin kredi notlarından Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu BB (Trk), Kısa Vadeli Ulusal Notu'nu B (Trk) ve
Uzun Vadeli Uluslararası Notlarını ise BB- olarak aşağı yönlü revize etti.
CUSAN – Halka arz izahnamesinde de taahhüt edilen Fransa’daki grup şirketi MN Aluminium France’ın aile fertleri
tarafından satışının tamamlandığı açıklandı.
EKGYO – Zeytinburnu Beştelsiz Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 2. Oturumu 13 Haziran’da
gerçekleştirilecek olup, ilk oturumda gelen 8 teklif içerisinde en yüksek teklif 350 milyon TL satış geliri karşılığı EKGYO
payı %25 olacak şekilde 87,5 milyon TL idi.
EKGYO & GSRAY – GSRAY’ın Riva arazisinin ilk oturum ihalesinde 9 katılımcı teklif verirken, en yüksek teklif 1 milyar
TL satış geliri karşılığı %10 olacak şekilde 100 milyon TL ile DAP Grubu tarafından verilirken, nihai ihale tutarı ikinci
oturumda oluşacak.
KERVT – TTK 376 kapsamında hazırlanan bilanço çerçevesinde Şirketin -74,6 milyon TL olan özsermayesine karşılık,
marka değeri 294,5 milyon TL’nin eklenmesiyle özkaynaklarının 220 milyon TL olarak hesaplandığı ve sermayesinin
korunduğu açıklandı.
KRDMD – Şirketin 2017 yılının ilk 5 ayındaki üretimi tüm ürün segmentlerinde artış gösterirken, geçen yılın aynı
dönemine göre üretimdeki artış %28,5 ile 4,0 milyon tondan 5,1 milyon tona yükseldi.
KUTPO – 1 satış şubesinin kapatılmasına karar verildi.
MAALT – Divan Antalya otelinin yeniden yapımı kapsamında Belediye’nin imar planının iptaline ilişkin açılmış olan ve
yürütmesi durdurulan karara ilişkin olarak davaya müdahil olma kararı alındı.
RYGYO – İstanbul Arnavutköy’deki 3.962 m²'lik deponun 1.000 m²'lik depolama alanı 5 yıllığına kiraya verilirken, 5
senede yaklaşık 1,5 milyon TL gelir elde edileceği açıklandı.
SILVR – Şirketin %83 bağlı ortaklıkğı Silver Ankastre Mutfak Ürünleri ile %86 bağlı ortaklığı Gümüş-Mak Endüstri’yi
devralma yoluyla birleşme işlemi genel kurulda onaylandı.
SKTAS – Aydın Söke’deki fabrika arazisinin bir kısmının gayrimenkul projesi kapsamında değerlendirilmek üzere imar
değişikliği başvurusunun kabulünün ardından 41.573 m² ticaret, turizm ve konut alanı, kat alanı kat sayısı 1,20 ve taban
alanı kat sayısı 0,4 olacak şekilde Belediye tarafından ilan edildi.

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

TAVHL – Suudi Arabsitan’da bulunan Yanbu, Qassim ve Hail Havalimanları’nın %50 TAVHL - %50 Al Rajhi Holding
Group ile 30 yıl süreyle işletilmesi konusunda sözleşme imzalanırken, 2016 yılında 3,6 milyon yolcuya hizmet veren
havalimanları için toplam 400 milyon dolarlık yatırım yapılarak hizmet verilecek yolcu kapasitesinin 11,5 milyona
yükseltilmesi hedeflenmekte olup, yolcu başına hizmet geliri ise 87 Suudi Arabistan Riyali karşılığı 23 Dolar olarak
belirlendi. Şirket tarafından işletilen havalimanı sayısı 17’ye yükseldi.
Şirketin işlettiği havalimanlarındaki yolcu sayısı Mayıs ayında iç hatlarda %2 düşüşle 4,1 milyona gerilerken, dış hatlarda
%5 artışla 5,5 milyona yükselirken, toplam yolcu sayısı %2 artışla 9,6 milyona yükseldi.
Yılın ilk 5 ayında ise yolcu sayısı iç hatlarda %0,03 artışla 18,3 milyona, dış hatlarda %2 artışla 22,8 milyona yükselirken,
toplam yolcu sayısı %1 artışla 41,1 milyona yükseldi.
THYAO – Mayıs ayında yolcu sayısı geçen yıla göre %4,5 artışla 5,9 milyona yükselirken, yolcu doluluk oranı da 3,2
puan artışla %77,6’ya yükseldi. Kargo taşımacılığında ise %33,2 artışla 96.369 ton taşıma gerçekleştirildi.
Yılık ilk 5 ayında ise yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %1,8 düşüşle 24,6 milyona gerilerken, yolcu doluluk
oranı ise 2,2 puan artışla %75,9’a yükseldi. Kargo taşımacılığında ise %25,9 artışla 418.668 ton taşıma gerçekleştirildi.
Geniş gövde uçak sayısı 82'den 94'e, dar gövde uçak sayısı ise 229'dan 231‘e olmak üzere toplam yolcu uçak sayısı
322’den 338’e yükselirken, kargo uçak sayısı ise 11‘den 13'e yükseldi.
VERUS – Şirketin %100 bağlı ortaklığı Standard Enerji’nin Adana Tufanbeyli boksit madeni sahasında sondaj
çalışmalarına bugün itibariyle başlanacağı açıklandı.
ZOREN – Kütahya’daki jeotermal arama ruhsatının süresinin 1 yıl uzatılma talebine ilişkin mahkeme kararı Kütahya İl
Özel İdaresi’nin temyiz başvurusu kapsamında Danıştay tarafından bozulurken, tekrar incelemek üzere ilk derece
mahkemesine geri gönderilen karara karşı mahkemeye itiraz başvurusunda bulunuldu.
PAY ALIM – SATIM BİLDİRİMLERİ
BIZIM – Şirket paylarının geri alımı kapsamında 11,67 – 11,89 TL fiyat aralığından 40.000 adet pay Şirket tarafından geri
alınırken, bugüne kadar geri alınan pay adedi Şirket sermayesinin %2,895’ine karşılık gelen 1.158.000 adede yükseldi.
BMEKS – Şirket ortağı 5 yatırımcı tarafından şirket sermayesinin %2,11’ine karşılık gelen 2.536.142 adet pay Borsa’da
işlem görmek üzere kaydileştirildi.
EUYO – Metro Yatırım tarafından 0,99 – 1,01 TL fiyat aralığından 834.599 adet satış yapılırken, Şirket sermayesindeki
payı %6,79’a geriledi.
BOYP – Şirket ortaklarından Latife Boyner tarafından 45,0 TL fiyatla 911 adet satış yaparken, Şirket sermayesindeki payı
%0,79’a geriledi.
GLYHO – Citigroup Global Markets Ltd tarafından 2,93 TL fiyatla 350.491 adet satış yaparken, Şirket sermayesindeki
payı %4,99’a geriledi.
OLMIP – Şirketin hakim ortağı I.P. Container Holdings Spain S.L. tarafından 9,50 TL fiyatla 1.896 adet alış yapılırken,
Şirket sermayesindeki payı %92,738’e yükseldi.
OZGYO – Metro Yatırım tarafından 2,00 – 2,20 TL fiyat aralığından 7.342.633 adet alış, 2,00 – 2,07 TL fiyat aralığından
3.203.423 adet satış işlemi yapılırken, Şirket sermayesindeki payı %11,68’e yükseldi.
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POLHO – Grup şirketlerinden Şark Mensucat tarafından 7,47 – 7,62 TL fiyat aralığından 145.496 adet pay satın alırken,
Şirket sermayesindeki payı %6,94’e yükseldi.
SARKY – Şirket ortaklarından Hayrettin Çayçı tarafından 2,68 TL fiyatla 20.000 adet alış yaparken, Şirket sermayesindeki
payı %8,02’ye yükseldi.
SAYAS – Şirket ortaklarından Ercan Güldoğan tarafından 1,60 TL fiyatla 156.325 adet satış yaparken, Şirket
sermayesindeki payı %5,27’ye geriledi.
VERUS – Şirketin hakim ortağı Investco Holding tarafından 14,09 – 14,15 TL fiyat aralığından 612 adet alış yapılırken,
Şirket sermayesindeki payı %70,46’ya yükseldi.
SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ
GLYHO – SPK’nın tahsisli sermaye artırım kararına ilişkin ara kararı çerçevesinde alınan yeni kararla, Şirket
sermayesinin 193,5 milyon TL’den 2,45 TL’den olacak şekilde %103,36 oranında olmak üzere 200 milyon TL tahsisli
olarak 293,5 milyon TL’ye çıkarılmasına, tahsisli olarak ihraç edilecek payların 100 milyon TL’lik kısmı F.A.B. Partners
LP’ye, 100 milyon TL’lik kısmı ise şirkette pay sahibi olan yatırımcılara talep etmeleri durumunda pay oranı çerçevesinde
tahsisli olarak ihraç edilmesine karar verilirken, tahsisli sermaye artırımına katılma talepleri 12 – 13 Haziran olup, ihraç
edilecek paylar 1 yıl süreyle Borsa’da işlem göremeyecek şekilde oluşturulacaktır.
ISFIN – Şirket sermayesi bugün %8,33 oranında bedelsiz artırılırken, bölünmüş fiyat 1,12 TL’ye denk gelmekte.

NAKİT TEMETTÜ HABERLERİ
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Brüt (TL)

Net (TL)

Temettü
Verimi

Dağıtım
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HALKB

0,2047

0,1740

1,61%

Pazartesi

GENEL KURUL HABERLERİ
Bugün Genel Kurulu Olan Şirketler: AKPAZ, KRTEK, THYAO, VAKBN
BORÇLANMA ARACI İHRACI HABERLERİ
GARAN – 62 gün vadeli 35 milyon TL ve 90 gün vadeli 35 milyon TL tutarında nitelikli yatırımcılara bono ihraç etti.
ISCTR – 5 milyar TL tutarına kadar sermaye benzeri tahvil ihracı için SPK’ya başvuru yapıldı.
ISFIN – 179 gün vadeli 139 milyon TL tutarında bonoyu nitelikli yatırımcılara ihraç etti.
ISMEN – 90 gün vadeli 226,6 milyon TL tutarında bonoyu nitelikli yatırımcılara ihraç etti.
LIDFA – 175 gün vadeli 11 milyon TL tutarında nitelikli yatırımcılara bono ihraç etti.
VAKBN – 147 gün vadeli 569,2 milyon TL tutarında nitelikli yatırımcılara bono ihraç etti.
YKBNK – 133 gün vadeli 385 milyon TL tutarında bonoyu nitelikli yatırımcılara ihraç edecek.
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2017 1. Çeyrek (FX İşlemleri İçin)
Karda olan hesapların oransal dağılımı:
%32,48
Zararda olan hesapların oransal dağılımı:
%67,52
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