BİR MERKEZ BANKASI HAFTASININ DAHA SONUNA GELDİK...!
Önce FED Kararı, ertesinde TCMB Kararı ve İngiltere Merkez Bankası kararı derken…
Haftanın son işlem gününe Japonya Merkez Bankasının Kararı ile başlıyoruz.
Ve Bugün en son Rusya Merkez Bankası’nın gün içinde gelecek olan faiz kararıyla haftayı noktalayacağız.
Japonya Merkez Bankası (BoJ), iki gün süren politika toplantısının ardından negatif faiz ile birlikte getiri eğrisini
yönetmeye ve trilyonlarca yen tutarında tahvil almaya devam edecek.
Enflasyonun hedef seviyesinden oldukça uzak olması ile birlikte BoJ, FED'in gösterge faizi artırması ve politikasını
normalleştirmeye yönelik daha fazla detay vermesinin ardından, ekonomiye teşvik sağlama taahhüdünü devam ettirdi.
Japonya'nın son 10 yıldaki en uzun ekonomik genişlemesi, geçen yılın Eylül ayından bu yana politikasını değiştirmeyen
BoJ'a destek sağladı, ancak enflasyon halen inatçı bir biçimde düşük kalmaya devam ediyor.
BoJ, bugünkü toplantıda 10 yıl vadeli Japonya devlet tahvili faiz hedefini sıfır seviyesinde tutmaya devam etme kararı
aldı.
BoJ öte yandan denge faizini eksi %0,10'da tuttu.
Bu sabah itibariye;
Dolar/Yen’de 111,102
Euro/Yen’de 123,800 seviyesinden artıda başlıyoruz.
Doların BoJ kararı sonrası yükselmeye başladığını da ekleyelim.
Altın
FED'in Çarşamba günkü toplantıda faiz artırımına gitmesi ve ABD'de ekonomik verilerin, FED'e faiz artırımı kararı almada
işgücü piyasasındaki güçlü seyrin enflasyondaki zayıflığa ağır bastığını söylemeye yöneltmesi ile birlikte, üst üste ikinci
haftayı da kayıpla geçmeye yöneldi. Dolar endeksindeki toparlanmanın da Altın fiyatlarında geri çekilmede etkili olduğunu
belirtelim.
Altında izlediğimiz teknik seviyeler: 1.225-1.230 desteklerimiz olurken, 1.250-1.270 dirençler ve 1.280-1.300 hedef
seviyelerimiz.
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Dolar
FED’in 25 baz puanlık faiz artırımının ardından gerileyen doların yen karşısında değerlendiğini görüyoruz. Bir çok ülkenin
teşviklerden çıkışa yönelmesi ve sıkılaştırma adımlarına yöneldiği bu süreçte Japonya’nın genişlemeci para politikası
duruşunu sürdürmesi başta dolar olmak üzere tüm para birimlerinin değerlenmesine neden oluyor.
Petrol
50 dolar seviyesinde de tutunamayan petroldeki düşüş trendi devam ediyor. Yaklaşık 2015 Ağustos’undan bu yana en
uzun haftalık düşüş sonrası bu sabah itibariyle Brent petrolde 46,97 dolar ve ham petrolde 44,48 dolar seviyelerinden
güne başlıyoruz.
BİST-100
Sadece ekranlarımızda bir an görebildiğimiz 100.000 seviyesinin ardından BİST’te 98.000 seviyesi destek olmaya devam
ediyor. Bu sabah itibariyle doların yeniden 3,53 seviyesine yükselmesinin etkisiyle yeni seansa başlıyoruz. Dolar bazında
ucuzladı görüşüyle gelebilecek alımlarla yeniden 99.300-99.800 hedef değerlerimiz olurken, geri çekilmelerde 97.500
önemsediğimiz destek noktamız. İkinci desteğimiz ise 96.500.
Ajanda
Bugün saat 12:00’de Euro Bölgesi’nde TÜFE (Beklenti Aylık -%0,1, Yıllık %1,4) ile Çekirdek TÜFE (Beklenti Yıllık %0,9)
ile Rusya Merkez Bankasının faizleri %9,25 seviyesinden 25 – 50 baz puan indirme beklentisi söz konusu.

FAİZLER
TÜRKİYE 10 YILLIK
10,54
TÜRKİYE 2 YILLIK
11,12
ABD 10 YILLIK
2,1746
ABD 2 YILLIK
1,3636
ALMANYA 10 YILLIK
0,2900
FRANSA 10 YILLIK
0,6400

EURO/DOLAR
ONS ALTIN
DOLAR/TL
EURO/TL

1,1130
1.243
3,5150
3,9240
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DESTEK
1,1100
1.237
3,5000
3,9100

0,48%
0,72%
0,40%
0,45%
2,12%
0,70%

1,1075
1.227
3,4850
3,9000

ENDEKSLER
BİST100
98.737
VİOP
121,900
S&P 500
2.432
DOWJONES
21.360
DAX
12.692
ÇİN SHANGHAİ
3.123

1,1160
1.258
3,5370
3,9420

DİRENÇ
1,1185
1.267
3,5580
3,9670

1,1210
1.280
3,5700
3,9800

VİOB
DESTEK
121.100
120.500
120.000

bmavis@a1capital.com.tr

-0,90%
-0,65%
0,00%
-0,07%
-0,89%
-0,29%

VİOB
DİRENÇ
122.600
123.300
124.000

KUR – EMTİA VE CDS
DOLAR
3,5293
0,45%
EURO
3,9347
0,39%
EUR/USD
1,1146
0,01%
ALTIN
1.253,9
-0,01%
BRENT
46,91
0,30%
TR CDS
185,54
-0,07%

BIST100
DESTEK
98.000
97.500
97.000

BIST100
DİRENÇ
99.200
100.000
100.750

TR2040: 5,68
TR2034: 5,57
TR2030: 5,22
TR2020: 3,44
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PİYASA TAKVİMİ
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11:00
12:00
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Almanya
Euro Bölgesi
Japonya
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
İtalya
İtalya
İtalya
Euro Bölgesi
Euro Bölgesi
Euro Bölgesi
Euro Bölgesi
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ABD
ABD
Rusya
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17:00

ABD

19:45

ABD

20:00

ABD
ABD

Dönem
Nisan
Mayıs
Nisan
1Ç2017
1Ç2017
Mayıs
Haziran
Nisan
Nisan
Nisan
1Ç2017
1Ç2017
Mayıs
Mayıs
Mayıs
Mayıs
Nisan
Haziran
Haziran

Haftalık

Veri
İmalat Sektörü Çalışan Sayısı
Otomotiv Satışları
BoJ Başkanı Kuroda Konuşacak
Uluslararası Yatırım Pozisyonu
İnşaat Sektörü Ciro
İnşaat Sektörü Üretim
Açılan / Kapanan Şirket Verileri
Bloomberght Tüketici Güven Endeksi
Dış Ticaret Dengesi
İhracat
İthalat
Maliye Bakanları Toplantısı
İşgücü Maliyet Endeksi
Ücretler
TÜFE
Çekirdek TÜFE
Konut Başlangıçları
İnşaat İzinleri
Merkez Bankası Faiz Kararı
Öncü Göstergeler Endeksi
Michigan Tüketici Güven Endeksi
Atlanta FED İş Dünyası Enflasyon
Beklentisi
Dallas FED Başkanı Robert Kaplan
Konuşacak
Baker Hughes Sondaj Kuyusu Sayısı

Önceki
1,1%

Beklenti

6,9%
-1,4%
78,6
5,42 Milyar
14,5%
16,3%
1,6%
1,6%
1,9%
0,9%
1.172 Milyon
1.229 Milyon
9,25%
0,1%
97,1

3,41 Milyar

1,4%
0,9%
1.223 Milyon
1.249 Milyon
8,75%
97,1

2,0%

927

Quadruple Witching Hour

ŞİRKET HABERLERİ
AKFGY – Ocak – Mayıs döneminde gelirleri Euro bazında %12,8 düşüşle 6,1 milyon Euroya gerilemesine karşılık, TL
bazında ise %7,0 artışla 24,0 milyon TL’ye yükseldi.
AKSEN – 28 MW kurulu gücündeki Kıyıköy RES’in 60,1 milyon ABD Dolarına Borusan Grubuna satılmasına karar
verilirken, mevcut kurulu güç için 38,5 milyon ABD Doları ödenmesi, 72 MW’a kadar yapılacak yatırım için orman
izinlerinin alınması ve yatırım kararı verilmesi durumunda belirlenen toplam şirket değerinden borçlar düşüldükten sonra
kalan kısmın tahsil edileceği açıklandı.
ALYAG – Şirket esas sözleşme değişikliği kapsamında 6. Madde tadili SPK tarafından onaylanırken, KRSAN ve Mehmet
Çetiner’in sahip olduğu toplam 9.124.000 TL nominal değerli payların 1 yıl süreyle Borsa’da satışı yasaklandı.
ANELE & ANELT – ANELE’nin ANELT’yi devralma yoluyla birleşme işlemi kapsamında SPK’ya başvuru yapılırken,
ANELE’nin sermayesi %8,03 artışla 8.828.099 TL artışla 118.828.099 TL’ye yükselecek. Artırılacak sermayeyi temsil
eden paylar 0,2344 değiştirme oranı kapsamında ANELT ortaklarına verilecek ANELE payı olacak.
ASELS – Savunma Sanayi Müsteşarlığı ile Komando Modernizasyonu Elektro Optik Sistemleri Tedariki ile ilgili olarak
40,4 milyon ABD Doları ve 128,1 milyon TL tutarlı sözleşme imzalanırken, teslimatlar 2018 yılında gerçekleştirilecek.
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BSENR – Şirketin 30 milyon TL tutarlı tahvilin 2,4 milyon TL tutarlı ilk kupon ödemesi yerine getirilmezken, vadesi 31
Temmuz’a %16,2 yıllık faiz ile nemalandırılarak ödeneceği açıklandı.
BRYAT – Kocaeli’nde bulunan atıl durumdaki 62.872 m²’lik arsasını Kocaeli Belediyesi’ne peşin olarak 87,8 milyon TL’ye
satarken, satış sonucunda 5,7 milyon TL kar edildiğini açıkladı.
DGKLB – Eston Mahallem Şehir İstanbul projesinin mutfak ve banyo dolaplarının imalatı konusunda 4,9 milyon TL’lik
sözleşme imzalanırken, teslimatlar Mayıs 2018’e kadar gerçekleştirilecek.
DIRIT – Şirketin %100 bedelli olarak 7,15 milyon TL tutarındaki sermaye artırımından elde edilecek fonun 10 milyon TL
olan banka borçlarının geri ödenmesinde kullanılacağı açıklandı.
DOHOL – DD Konut Finansmanı A.Ş.’de pay sahibi Deutsche Bank’ın %49 oranındaki paylarını Holding’e devretmesi
sonucunda 4 milyon Euro tahsil edilecek şekilde DD Konut Finansmanı’ndaki paylarının %97’ye çıkmasına karar verildi.
EKGYO & GSRAY – GSRAY’ın Riva arazisinin 2. Otorumunda en yüksek teklif 3,1 milyon TL satış geliri karşılığı %38
EKGYO payı olacak şekilde 1,178 milyar TL olurken, arsanın ekspertiz değeri 396 milyon TL, ihaleye esas tespit edilen
asgari değer ise 486 milyon TL idi. EKGYO payı için teklif edilen 1,178 milyar TL’nin %80’i olan 942,4 milyon TL’si
GSRAY’a, 235,6 milyon TL’si EKGYO’ya kalacak.
EKGYO – Antalya Muratpaşa arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı ihalesinde ilk oturum 18 Temmuz’da gerçekleştirilecek
olup, arsanın ekspertiz değeri 190 milyon TL’dir.
İstanbul Şile’deki arsası için Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1.Oturumu 13 Temmuz’da
gerçekleştirilecek olup, arsanın ekspertiz değeri 10 milyon TL’dir.
GARAN – 102 gün vadeli bono ve 368 gün vadeli tahvil ihracının bugün nitelikli yatırımcılara gerçekleştirileceği açıklandı.
GARFA – 1 milyar TL tutarında borçlanma aracı ihracı için SPK’ya başvuru yapıldı.
GYHOL – Şirket’in Londra’da yerleşik bir yatırım kuruluşunun %51 oranındaki paylarını alma konusundaki çalışmaların
devam ettiğini açıkladı.
10 milyon TL tutarında borçlanma aracı ihracı başvurusu SPK tarafından onaylandı.
ISCTR – 179 gün vadeli 636,4 milyon TL ve 368 gün vadeli 249,8 milyon TL tutarında borçlanma aracı ihraç etti.
5 milyar TL tutarında borçlanma aracı ihracı için SPK’ya başvuru yapıldı.
ISGSY – Şirketin bağlı ortaklığı Ortopro Tıbbi Aletler’in 17,5 milyon TL’lik sermaye artışında şirket payı olan 14,6 milyon
TL’nin 7,13 milyon TL’lik kısmının ödendiği açıklandı.
ISGYO – 400 milyon TL tutarında borçlanma aracı ihracı için SPK’ya başvuru yapıldı.
KRDMD – JCR, Şirketin Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu ‘A (Trk)/Pozitif', Kısa Vadeli Ulusal Notu'nu ‘A-1 (Trk)/Stabil' olarak
teyit etti.
LIDFA – 300 milyon TL tutarında borçlanma aracı ihracı başvurusu SPK tarafından onaylandı.
NTHOL – Bağlı ortaklığı Ekspres Yatırım Menkul Değerler’in 30 milyon TL olan sermayesinin 2,5 milyon TL’ye azaltılması
kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.
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OZBAL – Erciyas Çelik Boru’nun OZBAL’ı devralma yoluyla birleşme işleminde OZBAL pay sahiplerine 0,2943 adet
Erciyas Çelik Boru payı verilecek şekilde birleşme işlemlerine devam edildiği açıklandı.
PGSUS – Mayıs ayında iç hat yolcu sayısı %8,5 artışla 1,44 milyona ve doluluk oranı 3,1 puan artışla %86,7’ye
yükselirken, dış hat yolcu sayısı %18,5 artışla 0,87 milyona ve doluluk oranı 8,4 puan artışla %81,1’e yükselirken, toplam
yolcu sayısı %12,2 artışla 2,33 milyona ve doluluk oranı 5,1 puan artışla %84,5’e yükseldi.
Ocak - Mayıs döneminde ise iç hat yolcu sayısı %6,6 artışla 6,42 milyona ve doluluk oranı 4,5 puan artışla %86,3’e
yükselirken, dış hat yolcu sayısı %18,1 artışla 3,81 milyona ve doluluk oranı 8,7 puan artışla %77,3’e yükselirken, toplam
yolcu sayısı %10,9 artışla 10,29 milyona ve doluluk oranı 6,0 puan artışla %82,7’ye yükseldi.
İzair’deki Air Berlin’in %29,51 oranındaki paylarının 1,2 milyon Euro’ya satın alma işlemi tamamlanırken, Şirketin Izair’deki
payları %98,63’e yükseldi.
RAYSG – Şirketin Ocak – Mayıs döneminde prim üretimi %20,79 artışla 305,4 milyon TL’ye yükseldi.
SAHOL – Medyada yer alan haberlere göre iştiraki Enerjisa’nın elektrik dağıtım biriminin halka arzı için Citigroup, HSBC
ve BofA ML’nin yetkilendirildi.
TSPOR – Futbolcu Theo Bongonda Mbul'Ofeko Batombo’nun kiralık olarak transferi konusunda Celta Vigo ile
görüşmelere başlandı.
Futbolcu Kamil Ahmet Çörekçi’nin transferi konusunda futbolcu ile görüşmelere başladı.
VERUS – SPK tarafından, Şirketin ACSEL şirketini kontrol etmesi sebebiyle finansal tablolarında konsolide etmesi
gerektiği, iştiraki Enda Enerji’nin yeniden değerlemesinin yaptırılarak değerleme raporunun Kap’ta açıklanmasına ve
30.06.2017 ve 31.12.2016 finansal tablolarına yeniden yansıtılmasına karar verildi.
YKBNK – 7 yıl vadeli ve 6 ayda bir kupon ödemeli kupon oranı %5,85 olan 500 milyon ABD Doları tutarındaki borçlanma
aracı ihracı gerçekleştirecek.
1 milyar Euro karşılığı ipotek teminatlı menkul kıymet ihracı için SPK’ya başvuru yapıldı.
YYAPI – Şirketin %100 bağlı ortaklığı Yeşil İnşaat’ı devralma yoluyla birleşme işlemi SPK tarafından onaylandı.

PAY ALIM – SATIM BİLDİRİMLERİ
AVHOL – Pay satış bilgi formu kapsamında AGM Avrupa Sağlık Hizmetleri tarafından 2,38 – 2,40 TL fiyat aralığından
60.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %53,9’a geriledi. Bununla birlikte pay satışına devam edileceği
açıklandı.
LKMNH – Şirket paylarının geri alımı kapsamında 4,92 – 4,94 TL fiyat aralığından 6.200 adet pay Şirket tarafından geri
alınırken, bugüne kadar geri alınan pay adedi Şirket sermayesinin %5,39’una karşılık gelen 1.293.852 adede yükseldi.
POLHO – Grup şirketlerinden Şark Mensucat tarafından 7,66 – 7,69 TL fiyat aralığından 119.478 adet alış yapılırken,
Şirket sermayesindeki payı %7,08’e yükseldi.
SARKY – Şirket ortaklarından Hayrettin Çaycı tarafından 2,71 – 2,74 TL fiyat aralığından 30.000 adet alış yapılırken,
Şirket sermayesindeki payı %8,04’e yükseldi.
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VERUS – Şirketin hakim ortağı Investco Holding tarafından 15,01 – 15,02 TL fiyat aralığından 600 adet alış yapılırken,
Şirket sermayesindeki payı %70,47’ye yükseldi.
SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ
BOYP – Şirket sermayesinin %346,62 oranında olmak üzere 200 milyon TL bedelli artışla 257,7 milyon TL’ye çıkarılması
başvurusu SPK tarafından onaylandı.
GENTS – Şirket sermayesinin kar payından %8,21 oranında olmak üzere 8,35 milyon TL artışla 110 milyon TL’ye
çıkarılması başvurusu SPK tarafından onaylandı.
GLRYH – Şirket sermayesinin 16 milyon TL’den %25 oranında Murat Güler’e tahsisli olarak 4 milyon TL artışla 20 milyon
TL’ye çıkarılması işlemi alınan kararla iptal edildi.
HALKS – Şirket sermayesinin kar payından %44,96 oranında olmak üzere 58 milyon TL artışla 187 milyon TL’ye
çıkarılması işlemi genel kurulda kabul edildi.
HLGYO – Şirket sermayesinin kar payından %3,80 oranında olmak üzere 30 milyon TL artışla 820 milyon TL’ye
çıkarılması işlemi genel kurulda kabul edildi.
OZRDN – Şirket sermayesinin iç kaynaklardan ve kar payından %6,67 oranında olmak üzere 1 milyon TL artışla 16
milyon TL’ye çıkarılması başvurusu SPK tarafından onaylandı.
SANKO – Şirket sermayesinin iç kaynaklardan %33,33 oranında olmak üzere 20 milyon TL artışla 80 milyon TL’ye
çıkarılması başvurusu SPK tarafından onaylandı.

NAKİT TEMETTÜ HABERLERİ

Şirket

Brüt (TL) Net (TL)

Temettü
Verimi

Dağıtım
Tarihi

BUCIM

0,1765

0,1500

2,94%

Pazartesi

HLGYO

0,0038

0,0038

0,37%

21.06.2017

GENEL KURUL HABERLERİ
Bugün Genel Kurulu Olan Şirketler: GUSGR, KRSAN, MEPET, TGSAS, VKGYO
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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
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