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Lütfen son sayfadaki çekinceyi okuyunuz.

.
Enflasyon mu ? Büyüme mi ?
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin kabinesi açıklandı.
Piyasanın yakından takip ettiği Hazine ve Maliye Bakanlığı’na,
önceki kabinede Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olan Berat
Albayrak getirildi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde
ekonomi yönetimi, Hazine ve Maliye, Sanayi ve Teknoloji ile
Ticaret bakanlıkları olarak yapılandırıldı. Cumhurbaşkanlığı
bünyesinde dokuz kurul ve dört ofis çalışma yürütecek. Sanayi
ve Teknoloji Bakanı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa
Varank olurken, son olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini
yürüten Ruhsar Pekcan Ticaret Bakanı olarak seçildi.Ulaştırma
ve Altyapı Bakanlığına eski Karayolları Genel Müdürü Mehmet
Cahit Turhan, Tarım ve Orman Bakanlığına ise Albaraka Türk
Katılım Bankası, BİM AŞ ve Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ'de
yönetim kurulu üyeliklerini sürdüren Bekir Pakdemirli getirildi.
Ekonomi yönetimi Büyüme tarafında mı enflasyonu önleme
tarafında mı olacak piyasa bunu görmek isteyecektir.
Diğer taraftan da özel sektör kökenli bakanlar olması firmaları
çok daha iyi anlayacak, talepleri çok daha isabetli bir şekilde
değerlendirecektir beklentisindeyiz.
Dün bir ara 4,75 seviyelerine kadar yükselen dolar/tl’de
mevcut 4,6781 seviyelerine gerilemesinde apon bireysel
yatırımcıların dip seviyelerden alıma geçmesi etkili olduğu
yönünde haberler görmekteyiz. Hatta liranın geride
bıraktığımız ay dengelendiği ve ekonomi yönetimindeki bakan
atamaları ile bu dönemde işlem gördüğü bandın alt seviyesine
ulaşılmış olması bundaki ana etmen olarak değerlendirilmiş.
ECB Başkanı Mario Draghi, büyümeye yönelik risklerin büyük
ölçüde dengeli seyrettiğini ve korumacılığın artması
ihtimalinin yükseldiğini belirtmesine karşın, ECB’nin ilk faiz
artışına ilişkin ipucu vermedi.
Bugün yurt içinde ve ABD’de önemli bir veri akışı bulunmuyor.
İngiltere’de sanayi üretimi, Almanya’da ise Zew Beklenti
Anketi açıklanacak .
BIST-100 ; Dün 99,500’den başlayan endeks, 100,800
seviyesine test ettikden sonra gelen kar satışları ile 99,252
seviyesinden kapanmıştı.
Çin’de yatay, Japonya’da ise alıcılı seyirler vardı,
Avrupa ve ABD’de pozitif başlangıç beklentileri var bizde ise
Kur tarafında gözlenen yukarı hareketin ardından BIST’in güne
satıcılı bir başlangıç yapabileceğini düşünüyoruz. 98.10097.800 bandını gün içi işlemlerde ilk destek seviyeleri olarak
takip edeceğiz.Bu seviye aynı zamanda stop-loss olarak
kullanılmalıdır. 99,800 üzerinde ise ilk aşamada 101.500103.500 bandına yönelim olacaktır.
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ÖNEMLİ GELİŞMELER
 Vakıfbank (VAKBN), Yapı Kredi Bankası (YKBNK), TSKB (TSKB) tarafından KAP'a yapılan ortak
açıklamada, Türk Telekom’un ana hissedarı olan Ojer Telekomünikasyon A.Ş.'ye (OTAŞ) kredi
sözleşmeleri tahtında sağlanmış borçların yeniden yapılandırılması için tüm kredi veren taraflarca
bir mutabakata varıldığı bildirildi.
 Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS)
kapsamında, IHLGM.E, MCTAS.E ve YYAPI.E payları 10/07/2018 tarihinden (seans başından)
itibaren 24/07/2018 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu
edilemeyecektir.
 Trakya Cam yönetim kurulunun 30 Mayıs 2018 tarihli toplantısında: şirketin mevcut 3 milyar TL
olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 1,13 milyon TL olan çıkarılmış sermayesinin 1,25 milyon TL’ye
yükseltilmesine karar verildi. Artırılan 120 milyon TL’nin 20 Mart 2018 tarihinde toplanan Ortaklar
Olağan Genel Kurulu'nun birinci temettünün ortaklara bedelsiz pay olarak dağıtılması kararı
doğrultusunda, 2017 dönem karından karşılanmasına ve ayrıca MKK nezdinde kayden izlenmekte
olan ve aralarında grup ayrımı bulunmayan, hamiline yazılı paylardan oluşan mevcut çıkarılmış
sermayenin % 10,62’sine isabet eden payların bedelsiz olarak hissedarlara payları oranında
dağıtılmasına karar verildi.
 Fonet yönetim kurulunun 09/07/2018 tarihinde yapmış olduğu toplantıya istinaden bilişim
teknolojileri alanında faaliyet göstermek üzere 250.000 TL sermayeli, Fonet Bilgi Teknolojileri
Anonim Şirketi'nin %100 ortak olacağı "Pidata Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi" nin
kurulmasına karar verildi.
 Döktaş %93,57 hisse oranına sahip ana ortağı Çelik Holding’in, şirket hisselerinde yapacağı zorunlu
pay alım teklifi yapılması yükümlülüğünde pay alım teklifi fiyatının 10,9389 TL olarak
belirlendiğini, tespit edilen pay alım teklifi fiyatının SPK onayını takiben nihai pay alımı teklifi
fiyatı, süresi ve tarihlerinin ayrıca duyurulacağını açıkladı.
 Turkcell (TCELL): Basında yer alan bir habere göre, Turkcell, dünyadaki telekomünikasyon
devlerinin yer aldığı, telekom operatörlerinin küresel blockchain konsorsiyumu Carrier Blockchain
Study Group'a (CBSG) dahil oldu. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, CSBG'nin bir parçası
olmanın, dijital platformlarında sundukları hizmetleri geliştirmelerine ve müşteri deneyimini en
üst düzeye çıkarmalarına yardımcı olacağını belirtti
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Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin diğer raporlarına;
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https://twitter.com/turkborsanet
https://tr-tr.facebook.com/turkborsa
adreslerinden ulaşabilirsiniz.

ÇEKİNCE :
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 rapordaki bilgi ve fikirler, Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna
inanılan kaynaklardan derlenerek ve sadece bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Turkish Yatırım
Menkul Değerler A.Ş., bu bilgilerin doğruluğu veya bütünlüğü konusunda bir garanti veremez. Bu
rapordaki görüşler, tahmin ve projeksiyonlar, raporu hazırlayan analistlerin fikirlerini
yansıtmaktadır. Analistler, görüş ve tahminlerini haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptirler.
Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve personeli, bu rapordaki bilgilerin eksikliğinden veya
yanlışlığından dolayı hiçbir şart altında sorumlu tutulamaz.

