BUGÜN GÜNLERDEN TARIM DIŞI İSTİHDAM…
Haftanın son işlem gününde piyasalar saat 15:30’da ABD’den gelecek olan Tarım Dışı İstihdam, Ortalama Saatlik
Kazançlar ve İşsizlik Oranı verisine kilitlenmiş durumda…
Hem FED'in yol haritasının netleşmesi hem de doların önümüzdeki günlerdeki performansı açısından bu verileri
önemsiyoruz.
Tarım Dışı İstihdam’da beklentiler 185.000, Ortalama Saatlik Kazançlarda aylık %0,2 ve işsizlik oranında ise %4,4.
Beklentinin üzerinde gelecek Tarım Dışı İstihdam verisi FED’in sadece Haziran ayında 25 baz puanlık faiz artırımını teyit
etmekle kalmayacak Eylül ayında da artırıma devam edeceği ihtimalini de kuvvetlendirecek.
DOLAR
İçeride Dolar/TL’nin 3,52 seviyesine gerilemesi sonrası bu sabah itibariyle 3.5250 – 3,530 seviyelerine doğru veri öncesi
ataklar görüyoruz. Yeni güne 3.5280 seviyesinden başlıyoruz. Yukarı yönlü hareketlerde 3.5370 ve 3.5450 kısa vadeli
hedef değerler olurken, geri çekilmelerde 3.5220 destek seviyemiz olacaktır.
ALTIN
ABD'de dün açıklanan ADP özel sektör istihdam verisinin, bugün açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisine ilişkin
güveni güçlendirmesinin ardından son dört haftanın ilk haftalık kaybına yöneldi. Altın fiyatları 31 Mayıs'ta 1.274 dolar ile
25 Nisan'dan bu yana en yüksek seviyesini görmüştü. Mevcut durumda altın fiyatları 1.260 seviyesine geri çekilmiş
durumda.
PETROL
ABD'de Ham Petrol üretiminin Ağustos 2015'ten bu yana en yüksek seviyeye çıkmasının stoklardaki düşüşü dengelemesi
ile birlikte son bir ayın en büyük haftalık kaybına yöneldi. OPEC toplantısı sonrasında başlayan gerileme aşağıya doğru
hareketlenmeye devamı tetikleyebilir.
BİST-100
98.500 direncini kırmakta zorlanan endekste bankacılık sektörü hisselerindeki satıcılı seyir sonrasında 98.000 seviyesinin
altına gerileme ve içeride Dolar/TL’nin 3,52 seviyesine çekilmesiyle borsada satışların devam ettiğini gördük. Yeni güne
97.300 seviyesinden başlıyoruz. Doların seyrine bağlı olarak aşağıda 97.000 yukarıda 98.500 hedef değerlerimiz olurken,
saat 15:30’da ABD gelecek olan Tarım Dışı İstihdam ve Ortalama Kazançlar verisiyle yeni bir sürece girilecektir.
Tarım Dışı İstihdam’da beklenti belirttiğimiz üzere 185.000 seviyesinde. Bu seviyenin üzerinde yaşanacak bir
gerçekleşme doların seyrini etkileyecek ve BİST-100 endeksinde de buna bağlı hareketlenmeler olacaktır.
Sürpriz şeklide yükselen ADP özel sektör istihdam verisi sonrası Tarım Dışı İstihdam rakamında da yaşanacak yükselişler
FED’in Haziran faiz artırımı beklentisini %100 seviyesine taşıyacaktır. Takibimizde…
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ŞİRKET HABERLERİ
AKGUV – Bayrampaşa Mega Center’ın 65 personelle özel güvenlik hizmetini 1 yıllığına 2,8 milyon TL bedelle yapacağını
açıkladı.
AKSEL – 11,4 milyon TL tutarında icra takiplerinin başlatılmış olması ve 5,4 milyon TL tutarlı alacağın tahsil edilememesi,
şirkete başlatılan icra takiplerinin kamuya geç açıklanması, şirket tarafından kesilen çeklerin finansal tablolarda yer
almaması, Türkiye Finans Katılım Bankası’na verilen kefalet için dipnotlarda yer verilmemesi hususları çerçevesinde
Borsa Yönetim Kurulu Yakın İzleme Pazarı’nda işlem gören şirketin uyarılmasına karar verildi.
ANSA & MARKA – Şirketin unvan değişikliğine bağlı olarak Borsa işlem kodu MARKA olarak değiştirildi.
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AVTUR & AVGYO – AVTUR tarafından AVGYO mülkiyetinde bulunan Antalya Alanya’daki 4 adet dairenin yıllık 129.600
TL’ye kiralanmasına karar verildi.
AYES – Kocaeli Dilovası’ndaki fabrikasında kullanılmak üzere 1,6 milyon Euro tutarında Ful Otomatik Çelik Hasır Punto
Kaynak Makinesinin tedarikçi firmanın Yunanistan'daki fabrikasında montajı tamamlandığı ve test amaçlı imalat
faaliyetlerinin devam ettiğini açıklarken, ithalatın 31 Temmuz’da gerçekleştirileceği açıklandı.
BANVT – Şirket paylarının %79,48’lik kısmını alan TBQ Foods GMBH tarafından zorunlu pay alım teklifinde bulunulmak
üzere SPK’ya başvuru yapılırken, pay alım teklifi fiyatı nihai düzeltmeler sonucu ayrıca belirlenecek.
BOYP – Şirketin 200 milyon TL’lik bedelli sermaye artırımının 85,4 milyon TL’lik kısmı QInvest tarafından verilen
sendikasyon kredisinin Mayhoola tarafından kapatılması yoluyla karşılanacak olup, kalan 114,6 milyon TL’lik kısmın 30
milyon TL’sinin işletme sermayesi ihtiyacı olarak kış sezonu ürünlerinin alımında, kalan 84,6 milyon TL’lik kısmının ise
finansal borçların kapatılmasında kullanılmasına karar verildi.
DESA – Forum İstanbul’da bulunan mağazasının kapatılmasına karar verilirken, Bursa Marka AVM’de ise Desa ve
Samsonite isimli 2 şubesinin açıldığı açıklandı.
DGKLB – Yurtdışında Pakistan’ın Lahor kentinde Eylül ayında bayi konseptinde satış mağazasının açılacağını,
İslamabad ve Karaçi şehirlerinde de mağaza açılışlarının planlandığını açıkladı.
EKGYO – İstanbul Hoşdere Emlak Konutları 1.Etap 1.Kısım Konut İle Ada İçi Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatlarının
kesin kabulü yapılırken, 144,6 milyon TL’lik satış tutarı 2. Çeyrek finansallarına gelir olarak kaydedilecek.
Şirket 1 yılı ödemesiz 4 yıl vadeli 750 milyon TL tutarında kredi aldı.
Kocaeli Körfezkent Ticaret ve Kur'ân Kursu inşaat ve altyapı ihalesi 29 Haziran’da yapılacak.
GARAN – İFC’den ipotek teminatlı menkul kıymet ihracı kapsamında yeşil binaların finansmanı konusunda 5 yıl vadeli
150 milyon dolar karşılığı TL finansman sağlamak üzere anlaşma imzalandı.
2011 yılı için KKDF aslı ve cezai faizi ile birlikte toplam 15,9 milyon TL cezanın iptali kararına ilişkin Bölge İdare
Mahkemesi tarafından yürütmenin durdurulmasını takiben, ödeme emrinin iptaline de karar verildiği açıklanırken, esas
hakkındaki incelemenin devam ettiği açıklandı.
GEDIK – 119 gün vadeli 45 milyon TL tutarına kadar bono halka arz edecek.
ISMEN – 41,3 milyon TL tutarlı bonusu itfa edilirken, 89 gün vadeli 51 milyon TL tutarında bono ihraç etti.
KBVKA – Kabtek Varlık Kiralama şirketinin kira sertifikasına ilişkin kupon ödemesi gerçekleştirilmedi.
ODAS – %100 bağlı ortaklığı Suda Maden’in metal madenciliği alanındaki yatırımlarının finansmanında kullanılmak üzere
3 yıl vadeli 9,3 milyon Euro tutarında kredi alındığını açıkladı.
PMVR3 – Mayıs ayında 4 adet konut satışının 5.024 TL m² birim fiyatla satışının gerçekleştirildiği, 467 adet satılmak
üzere olan konutun ise satış m² fiyatının ortalama 4.955 TL olduğu açıklandı.
SAYAS – Kırgizistan’daki Demir Kyrgız International Bank ile bankanın 2 yıllık dönemde ATM kabinlerinin imalat ve
ihracatı konusunda anlaşmaya vardı.
%49,9 iştiraki BORSI GmbH Co & KG tarafından Almanya'daki bağlı ortaklığı imm-network GmbH aleyhine iade edilen
faturalara ilişkin olarak BORSI’ye dava açıldığını açıkladı.
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SEKFK & EGCYO – SEKFK tarafından Kırcı Gayrimenkul’ün iştiraki EGCYO’ya karşı açılan tazminat davasının reddi
kapsamında red kararının kaldırılması amacıyla istinaf yoluna başvuran şirketin talebi de reddedilirken, temyize gidildi
açıklandı.
TCELL – İran'ın ilk özel GSM Lisans ihalesi sürecindeki Güney Afrika menşeli mobil operatör MTN’nin hukuka aykırı
eylemleri sonucunda uğradığı zararların tazmini istemiyle Güney Afrika'da MTN aleyhine açtığı davada, Mahkeme
davalıların usule ilişkin itirazlarını reddederken, davanın esastan incelenmesine geçileceği açıklandı.
TTKOM – Bağlı ortaklığı Avea ile Vodafone’un ortaklaşa girdiği Ulaştırma Bakanlığı’nın açtığı 1.472 adet yerleşim yerine
3 yıllık mobil haberleşme altyapı kurulması ve işletilmesini içeren ihaleyi 1,59 milyar TL ile kazanırken, şirket payına
düşen kısım 809,4 milyon TL olacak.
VAKBN – 126 gün vadeli 264,5 milyon TL tutarında bono ihraç etti.
ZOREN – Pakistan’da Zorlu Sun Power ve Zorlu Renewable Pakistan unvanlı şirketlerin kuruluş işlemlerinin
tamamlandığını açıkladı.
PAY ALIM – SATIM BİLDİRİMLERİ
ATAGY – Ata Yatırım tarafından 4,02 – 4,63 TL fiyat aralığından 9.336 adet alış, 41.828 adet satış işlemi yapılırken,
Şirket sermayesindeki payı %26,86’ya geriledi.
Ata Portföy tarafından 4,05 – 4,23 TL fiyat aralığından 9.169 adet alış, 16.177 adet satış işlemi yapılırken, Şirket
sermayesindeki payı %24,53’e geriledi.
BMEKS – Şirket paylarının geri alımı kapsamında alınan 2.198.480 adet şirket payının 22 Şubat ve 8 Mart tarihlerinde
0,69 – 0,78 TL fiyat aralığından 1,65 milyon TL karşılığında Borsa’da satıldığı, satış sonucunda 2,8 milyon TL zarar
edildiği açıklandı.
BNTAS – Şirket ortaklarından Adnan Erdan tarafından 3,06 TL fiyatla 350.000 adet alış yapılırken, Şirket sermayesindeki
payı %19,11’e yükseldi.
BRKO – Şirket ortaklarından Koyunlu Tekstil tarafından 3.000.000 adet, Zekeriya Güneykaya tarafından 200.000 adet
pay 0,52 TL fiyatla Birincil Piyasa’dan satın alındı.
FONET – Metro Yatırım tarafından 4,60 – 5,71 TL fiyat aralığından 1.746.438 adet alış, 4,64 – 5,24 TL fiyat aralığından
671.596 adet satış işlemi yapılırken, Şirket sermayesindeki payı %13,28’e yükseldi.
KCHOL – Koç Ailesi fertleri tarafından 107 milyon adet payın pay başına 15,87 TL fiyatla satış işlemlerinin dün itibariyle
tamamlandığı , satış sonrası Aile fertlerinin direkt olarak sahip oldukları pay oranı %11,2’ye, dolaylı ortaklık payları ise
%64,29’a geriledi.
RTALB – Şirket paylarının geri alımı kapsamında alınan 12.000 adet şirket payının 13,19 – 13,35 TL fiyat aralığından
99.603 TL’ye satıldı.
SARKY – Şirket ortaklarından Huriye Çaycı tarafından 2,73 – 2,74 TL fiyat aralığından 20.000 adet pay satın alınırken,
Şirket sermayesindeki payı %0,96’ya yükseldi.
VERUS & VERTU – VERTU’nun hakim ortağı VERUS tarafından 2,50 – 2,66 TL fiyat aralığından 1.436.328 adet
VERTU satılırken, Şirket sermayesindeki payı %62,59’a geriledi.
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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

NAKİT TEMETTÜ HABERLERİ

Şirket

Brüt (TL) Net (TL)

Temettü
Verimi

Dağıtım
Tarihi

EGSER

0,0743

0,0632

1,80%

Bugün

AYES

0,0500

0,0425

3,13%

Pazartesi

PSDTC

0,4169

0,3543

9,33%

15.06.2017

POLTK

0,1290

0,1200

0,56%

03.07.2017

Temettü
Kapanış Düşülmüş
Baz Fiyat
4,12

4,05

ANACM – Şirketin 30 Mayıs’ta ödemesini gerçekleştirdiği temettünün brüt 0,00126 TL, net 0,00207 TL eksik ödendiğini,
eksik ödemenin ayrıca belirlenecek tarihte gerçekleştirileceğini açıkladı.
POLTK – 5,4 milyon TL olarak açıklanan brüt nakit temettü tutarı genel kurulda 483.871 TL olarak değiştirilirken, pay
başına temettü tutarı 1,44 TL’den 0,129 TL’ye indirildi.
GENEL KURUL HABERLERİ
Bugün Genel Kurulu Olan Şirket: AKENR, GLRYH

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

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

