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FED BEKLENENİ YAPTI… BİR FAİZ ARTIRIMI DAHA VAR…YA TCMB!  

Fed Haziran ayı toplantısında faiz oranlarını 25 baz puan yükselterek %1,00–%1,25 aralığına çekti. 2017'de Mart 

tahminlerinde olduğu gibi bir faiz artışı daha, 2018'de ise 3 faiz artışı öngörüldü.  

Öne Çıkan Başlıklar 

 FOMC üyelerinin 2017 için ortalama faiz oranı beklentisi %1,4'te kaldı.  

 FOMC'nin faiz kararı 1'e karşı 8 oyla alındı. Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari karara muhalefet etti.  

 Enflasyondaki gelişmeleri yakından izlediğine vurgu yapıldı.  

 Banka 4,5 trilyon dolarlık bilançosunu bu yıldan başlayarak daraltacağını bildirdi. 

 Ekonominin beklendiği yönde gitmesine bağlı olarak bilançoda normalleşmeye bu yıl başlamayı bekliyor. 

Fed Makro Hedeflerini Revize Etti...! 

 2017 büyüme beklentisi bu yıl için %2,1'den %2,2'ye yükseldi.  

 2017 enflasyon beklentisi %1,9'dan %1,6'ya düşürüldü. 

 2018 ve 2019 enflasyon beklentileri ise değişmeyerek %2,0'de kaldı. 

TCMB PPK 

Bizim Merkez bankamız ise bugün toplanıyor. FED kararı sonrasında bizim merkez bankamızdan bir değişim 

beklenmiyor. Olası FED faiz artırımına karşı merkezin yurtdışı borçlanmalarını hızlandırması elini kuvvetlendirirken, 

Dolar/TL’deki gerileme ve gerileme eğiliminin devam edebilme ihtimali de hareket alanını genişletiyor. Faizlerde bir 

değişim beklemiyoruz. 

Uzun zamandır Politika Faizini ve faiz koridorunu kullanmayan merkezin GLP’de bir değişikliğe gideceğini düşünmüyoruz. 

İngiltere Merkez Bankası Faiz Toplantısı 

T.May’in başarısız erken seçim serüveni sonrasında oldukça dalgalı seyreden Sterlin bu sabah itibariyle TL karşısında 

4,45 seviyesinden güne başlarken, Dolar karşısında ise 0,78 seviyesinden başlıyor. Faizde bir değişim beklenmiyor. 

Ancak Brexit sürecine adımını atan İngiltere’nin yeni yol haritasına dair ip uçları ve açıklamalar takibimizde olacak. 

Dolar/TL 

ABD'de enflasyon ve perakende satışlar verilerinin beklentilerin altında gelmesinin etkisiyle 3,50'nin altına gerileyen 

Dolar/TL, Fed'in faiz artırma kararının ardından 3,4798 seviyesini test etti. 
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Dolarda önemsediğimiz destek seviyemiz ise 3,4750. Bu seviyelere yakın yerden dönen dolarda bu sabah yeni güne 

3,4933 seviyesinden başlıyoruz. 

Altın 

Altın fiyatları, FED'in kararı öncesinde 1.270 dolar onsa seviyesine doğru gelen alımlarla yükselirken, FED’in faiz kararı 

sonrasında da gerilemedi ve bu sabah itibariyle 1264 Dolar/Ons seviyelerinden yeni güne başlıyoruz. 

Petrol 

Ne Katar krizi ne de OPEC petrol fiyatlarındaki gerilemeyi durdurmadı. 45 dolar seviyeleri Ocak 2017 projeksiyonumuzda 

günlük 3,5 Milyon varil ve ortalama 42-45 dolar olması gereken petrol fiyatlaması öngörümüz halen devam ediyor. 

BİST-100  

100.000 rekoru sonrasında 99.970 seviyesine kadar dün itibariyle yükselse de yeni bir rekor kırmak için aceleci olmadı ve 

FED kararını beklemeyi tercih etti. Dolar/TL’nin 3,50 seviyesinin altına düşmesi sorasında BİST-100 endeksi hafif bir 

toparlanma ile günü 99.636 seviyesinden tamamladı. 

Bugün MAVI Borsa’da işlem görmeye başlıyor…  

7 Yabancı Kurumsal Yatırımcının halka arz edilen payların %58’ini aldığı MAVI’nin Borsaya hareketlilik getireceğini 

düşünüyoruz. 

 

 

 

 

 

FAİZLER ENDEKSLER KUR – EMTİA VE CDS 

TÜRKİYE 10 YILLIK 10,49 -0,94% BİST100 99.636 0,34% DOLAR 3,4935 0,17% 
TÜRKİYE 2 YILLIK  11,04 -0,90% VİOP 122,675 0,14% EURO 3,9227 0,25% 
ABD 10 YILLIK 2,1399 0,57% S&P 500 2.438 0,00% EUR/USD 1,1219 0,01% 
ABD 2 YILLIK 1,3553 1,21% DOWJONES 21.375 0,22% ALTIN 1.262,5 0,13% 
ALMANYA 10 YILLIK 0,2270 -0,09% DAX 12.806 0,32% BRENT 47,04 0,32% 
FRANSA 10 YILLIK 0,5822 -0,06% ÇİN SHANGHAİ 3.135 0,13% TR CDS 182,48 -0,07% 

 

 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: 5,62 

ONS ALTIN 1.257 1.250 1.237 1.275 1.285 1.300 121.850 123.300 99.000 100.000 TR2034: 5,49 

DOLAR/TL 3,4850 3,4750 3,4600 3,5000 3,5100 3,5250 121.300 124.000 98.400 100.750 TR2030: 5,14 

EURO/TL 3,9100 3,9000 3,8800 3,9450 3,9550 3,9700 120.800 125.000 97.800 101.500 TR2020: 3,36 
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PİYASA TAKVİMİ 

Saat Ülke Dönem Veri Önceki Beklenti 

9:45 Fransa Mayıs TÜFE 0,1% 0,1% 

10:00 Türkiye Mart İşsizlik Oranı 12,6%   

10:00 Türkiye Mart Tarım Dışı İşsizlik Oranı 14,8%   

10:00 Türkiye Nisan Kısa Vadeli Dış Borç 102,1 Milyar   

10:30 İsviçre   Merkez Bankası Faiz Kararı     

11:00 Türkiye Mayıs Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi -2,96 Milyar   

11:00 Türkiye Mayıs Faiz Dışı Fazla 267 milyon   

11:00 İtalya Mayıs TÜFE -0,2% -0,2% 

11:30 İngiltere Mayıs Perakende Satışlar 2,3% -0,8% 

11:30 İngiltere Mayıs Çekirdek Perakende Satışlar 2,0% -0,8% 

12:00 Türkiye Mayıs Reidin Satılık Kout Fiyat Endeksi 1,22%   

12:00 Türkiye Mayıs Gyoder Yeni Kout Fiyat Endeksi 0,46%   

12:00 Euro Bölgesi Nisan Dış Ticaret Dengesi 30,9 Milyar 27,2 Milyar 

12:00 Euro Bölgesi Nisan İhracat 13,0%   

12:00 Euro Bölgesi Nisan İthalat 14,0%   

14:00 Türkiye   Merkez Bankası Faiz Kararı (GLP) 12,25% 12,25% 

14:00 İngiltere Haziran Merkez Bankası Faiz Kararı 0,25%   

14:00 İngiltere Haziran Varlık Alım Programı  435 Milyar   

14:30 Türkiye Haftalık Yabancıların Hisse & Tahvil İşlemleri     
15:30 ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları 245.000 243.000 

15:30 ABD Haziran 
Philadelphia FED İş Dünyası Görünüm 

Endeksi 
38,8 26,0 

15:30 ABD Haziran Empire State İmalat Endeksi -1,0 5,0 
15:30 ABD Mayıs İhraç Fiyatları 0,2% 0,1% 
15:30 ABD Mayıs İthal Fiyatları 0,5% -0,1% 
16:15 ABD Mayıs Sanayi Üretimi 1,0% 0,2% 
16:15 ABD Mayıs İmalat Sanayi Üretimi 1,0% 0,2% 
16:15 ABD Mayıs Kapasite Kullanım Oranı 76,7% 76,8% 

16:45 ABD Haftalık Bloomberg Tüketici Memnuniyet Endeksi 49,9   

17:00 ABD Haziran Konut Piyasa Endeksi 70,0 70,0 
18:00 Türkiye Haftalık Bankacılık Verileri     

23:00 ABD Nisan Uzun Vadeli Net Sermaye Girişi / Çıkışı 59,8 Milyar 37,3 Milyar 

 

ŞİRKET HABERLERİ 

Endeks Değişiklikleri: MAVI’nin bugün itibariyle Borsa’da işlem görmeye başlaması nedeniyle 21 Haziran’dan itibaren 

DOHOL BİST-30 Endeksinden, GOODY BİST-50 Endeksinden, AYEN ise BİST-100 Endeksinden çıkarılarak, yerlerine 

MAVI girecek.  

AKBNK – Takipteki kredi alacakları portföyünden 709 milyon TL’lik kısım 39 milyon TL bedelle satıldı.  

112 gün vadeli 213 milyon TL tutarında nitelikli yatırımcılara bono ihraç etti.  

ATSYH – Şirketin TTK 376 kapsamında olması nedeniyle genel kurulda mevcut sermaye ile faaliyetlerine devam kararı 

verildi. 
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BJKAS – UEFA’nın Lyon maçında yaşanan hadiseler nedeniyle Kulübe kestiği 100.000 Euro para cezası ve 2 yıl 

ertelemeli 1 yıl men cezasına ilişkin karara karşılık olarak Kulüp tarafından UEFA Temyiz Kurulu’na başvuru yapıldı.   

DESA – %100 bağlı ortaklığı olarak Bulgaristan’da Leather Fashion Bulgari EODD unvanlı şirketin kuruluş işlemlerinin 

tamamlandığını açıkladı.  

DYOBY – Petrol – İş Sendikası ile toplu iş sözleşmesinde anlaşmaya varılırken, açıklanan grev kararı böylelikle 

hükümsüz kaldı.  

EGLYO – Şirketin Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı statüsünden çıkarılarak unvanının Egeli & Co Enerji Girişim 

Yatırımları A.Ş. olarak değiştirilmesine karar verildi. 

EKGYO – İzmir Konak 2. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1. Oturumunda 9 teklif gelirken, en 

yüksek teklif 500 milyon TL satış geliri karşılığı %10 EKGYO payı olacak şekilde 50 milyon TL olurken, ihalede ikinci 

oturum önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek.  

İzmir Konak 1. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 2. Oturumu ise 20 Haziran’da gerçekleştirilecek.  

FONET – Sivas’ta  Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ile 33 aylığına 3,6 milyon TL bedelle Hastane Bilgi Yönetim 

Sistemi (HBYS) sözleşmesi imzaladı.  

GOODY – vergi dairesince 2010 – 2011 yıllarına ilişkin kesilen 2,7 milyon TL’lik vergi cezasına ilişkin itirazının ilk derece 

mahkemesi tarafından uygun görülmesine karşılık, Vergi Dairesince kararın temyize götürüldüğü açıklandı.   

GSRAY – Futbolcusu Bruma’nın Leipzip kulübüne bonus ve özel maç gelirleri dahil 15 milyon Euro transfer bedeli ile 

satılması konusunda anlaşmaya varıldı.  

ISGYO & TSGYO – ISGYO tarafından TSGYO’nun devralma yoluyla birleşmesinde izin için SPK’ya başvuru yapıldı.  

KERVN – Zorunlu Pay Alım Teklifi yükümlülüğüne ilişkin olarak reddedilen başvurusu, Danıştay tarafından şirket lehine 

bozulurken, Danıştay çağrı yükümlülüğünün doğup doğmadığı, akabinde muafiyet taşıyıp taşımadığı hususlarının 

yeniden incelenmesine karar verdi.  

LIDFA – Şirket paylarının %9,9’una karşılık gelen kısmı satma opsiyonu süresinin uzatılması kapsamında Credit Suisse 

Investments B.V. ile Nedim Menda arasındaki görüşmelerin devam ettiği açıklandı.  

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

ORGE – Devam eden iş tutarlarının 118,6 milyon TL olduğunu açıkladı.  

RYGYO – Antalya Serik’te bulunan 42.483 m²’lik deponun 10.000 m²’lik kısmı 5 yıllığına kiraya verilirken, 5 yılda toplam 

10 milyon TL gelir elde edileceği açıklandı.  

UTPYA – Şirketin döviz borçluluğu nedeniyle oluşan kur farkı zararları nedeniyle Utopia World Hotel ile Isparta Elektrik 

Üretim şirketlerinin yeniden değerlendirilerek 30.06.2017 finansallarına maliyetleri ile olan farkın yansıtılmasına karar 

verildi.  

VERTU – Bağlı ortaklığı Pamukova Elektrik Üretim bünyesinde yer alan İklimya Üretim şirketine ait kalan payların devri 

için protokolde güncelleme yapılırken, TRİ'lerin %40'lık kısmının 7 Temmuz’a kadar değiştirilmesi; değişimin yapıldığı gün 

Yedieminde bulunan İlmühaberlerin Pamukova'ya teslim edilmesi, kalan teminat mektuplarının tamamının değiştirme 

tarihinin de 31 Aralık’a kadar uzatılması yönünde mutabakata varıldı.  
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yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir 

PAY ALIM – SATIM BİLDİRİMLERİ 

AVHOL – Pay satış bilgi formu kapsamında AGM Avrupa Sağlık Hizmetleri tarafından pay satışına devam edileceği 

açıklandı.  

BOYP – Şirket ortaklarından Latife Boyner tarafından 41,00 – 42,00 TL fiyat aralığından 10.000 adet satış yapılırken, 

Şirket sermayesindeki payı %0,76’ya geriledi.  

CEMAS – Grup şirketi Işıklar Holding tarafından 1,73 – 1,74 TL fiyat aralığından 2.000.000 adet satış yapılırken, Şirket 

sermayesindeki payı %3,67’ye geriledi.  

DENGE – Şirket paylarının geri alımı kapsamında 3,12 TL fiyatla 22.670 adet pay Şirket tarafından geri alınırken, bugüne 

kadar geri alınan pay adedi Şirket sermayesinin %11,57’sine karşılık gelen 1.273.149 adede yükseldi.  

GLYHO – Şirketin hakim ortağı Mehmet Kutman tarafından 3,00 TL fiyatla 235.000 adet alış yapılırken, Şirket 

sermayesindeki payı %21,39’a yükseldi.  

IDGYO – Şirketin hakim ortaklarından İbrahim Ekşi tarafından 3,00 – 3,06 TL fiyat aralığından 33.506 adet satış 

yapılırken, Şirket sermayesindeki payı %36,91’e geriledi.  

Şirketin hakim ortaklarından İmdat Ekşi tarafından 3,00 – 3,07 TL fiyat aralığından 51.000 adet satış yapılırken, Şirket 

sermayesindeki payı %37,11’e geriledi.  

LKMNH – Şirket paylarının geri alımı kapsamında 4,94 – 4,97 TL fiyat aralığından 7.299 adet pay Şirket tarafından geri 

alınırken, bugüne kadar geri alınan pay adedi Şirket sermayesinin %5,37’sine karşılık gelen 1.287.652 adede yükseldi.  

OZGYO – Metro Yatırım tarafından 1,87 – 2,05 TL fiyat aralığından 550.903 adet alış, 1,68 – 1,95 TL fiyat aralığından 

3.905.362 adet satış yapılırken, Şirket sermayesindeki payı %2,17’ye geriledi.  

PKART – Metro Yatırım tarafından 3,19 – 4,12 TL fiyat aralığından 737.549 adet alış, 3,30 – 4,19 TL fiyat aralığından 

2.159.276 adet satış yapılırken, Şirket sermayesindeki payı %0,44’e geriledi.  

POLHO – Grup şirketlerinden Şark Mensucat tarafından 7,69 – 7,72 TL fiyat aralığından 120.000 adet alış yapılırken, 

Şirket sermayesindeki payı %7,05’e yükseldi.  

TGSAS – Şirket ortağı Sedat Özdemirci tarafından 4,24 TL fiyatla Borsa Dışında 138.558,40 adet alış yapılırken, Şirket 

sermayesindeki payı %5,75’e yükseldi.  

ULUSE – Şirket ortaklarından Enis Ulusoy tarafından 11,00 TL fiyatla 20.00 adet alış yapılırken, Şirket sermayesindeki 

payı %11,98’e yükseldi.  

VERUS – Şirketin hakim ortağı Investco Holding tarafından 14,91 – 15,09 TL fiyat aralığından 1.100 adet alış yapılırken, 

Şirket sermayesindeki payı %70,46’ya yükseldi.  

SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ 

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 edilmesi ve SPK kararı gereği mevcut pay sahipleri için kullandırılacak 100 milyon TL tutarlı paylar için 

32.388.409,93 TL nominal değerli paylar için talep gelirken, 2,45 TL fiyatla yatırımcılara satış işlemi dün tamamlanmış 

olup, şirketin yeni sermayesi 325.888.409,93 TL’ye yükseldi.  



  

 
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 

VAKFN – Şirket sermayesinin kar payından %22,29 oranında olmak üzere 22 milyon TL artırılması genel kurulda kabul 

edildi.  

 

NAKİT TEMETTÜ HABERLERİ  

Şirket Brüt (TL) Net (TL) 
Temettü 
Verimi 

Dağıtım 
Tarihi 

Kapanış 
Temettü 

Düşülmüş 
Baz Fiyat  

EGPRO 0,1420  0,1207  1,55% Bugün 9,19 9,05 

PSDTC 0,4169  0,3543  9,33% Bugün 4,47 4,05 

TCELL 0,4545  0,3864  3,78% Bugün 12,04 11,59 
 

GENEL KURUL HABERLERİ 

Bugün Genel Kurulu Olan Şirketler: BURVA, BURCE, HALKS, HLGYO, METRO, MZHLD, MRSHL 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/

