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08 Eylül 2014 Pazartesi
ÜLKE

DÖNEM

Çin
Almanya
Türkiye
AB

Ağustos
Temmuz
Temmuz
Eylül

AÇIKLANACAK VERĐ

ÜLKE

DÖNEM

Fransa
Türkiye
Đngiltere
Đngiltere
Đngiltere
ABD

Temmuz Dış Ticaret Açığı
Temmuz Perakende Satış
BoE/Carney Konuşması
Temmuz Sanayi Üretimi Yıllık
Temmuz Dış Ticaret Açığı
FED/Tarullo Konuşması

ÜLKE

DÖNEM

Fransa
Đspanya
Türkiye
Rusya
ABD

Temmuz
Temmuz
2Ç2014
Temmuz
Temmuz

ÜLKE

DÖNEM

Çin
Çin
Endonezya
Almanya
Fransa
Türkiye
G.Afrika
ABD

Ağustos
Ağustos
Eylül
Ağustos
Ağustos
Temmuz
Temmuz
Haftalık

ÜLKE

DÖNEM

AÇIKLANACAK VERĐ

BEKLENTĐ

ÖNCEKĐ

Japonya
Fransa
Đspanya
Türkiye
Türkiye
Đtalya
Đtalya
AB
Rusya
Hindistan
Hindistan
ABD
ABD
ABD

Temmuz
Temmuz
Ağustos
Temmuz
Temmuz
Temmuz
Ağustos
Temmuz
Eylül
Temmuz
Ağustos
Ağustos
Eylül
Temmuz

Sanayi Üretimi Yıllık
Cari Açık
TÜFE Yıllık
Sanayi Ciro Endeksi
Dış Ticaret Endeksleri
Sanayi Üretimi Yıllık
TÜFE Yıllık
Sanayi Üretimi Yıllık
Faiz Kararı
Sanayi Üretimi Yıllık
TÜFE Yıllık
Perakende Satışlar
Michigan Tüketici Güveni-I
Đşletme Stokları

-0.90%
4.5 mlr €
-0.50%

3.10%
3.1 mlr €
-0.30%

0.90%
-0.20%
1.20%
7.50%
-0.64%
7.62%
0.30%
81.5
0.50%

0.40%
0.10%
0%
8%
3.40%
7.96%
0%
82.5
0.40%

Dış Ticaret Fazlası
Dış Ticaret Fazlası
Sanayi Üretimi Yıllık
Sentix Yatırımcı Güveni

BEKLENTĐ

ÖNCEKĐ

40 mlr $ 47.3 mlr $
16.8 mlr $ 16.2 mlr $
1.40%
1.40%
1
2.7

09 Eylül 2014 Salı
AÇIKLANACAK VERĐ

BEKLENTĐ

ÖNCEKĐ

5 mlr $

5.4 mlr $

2.52%
1.20%
2.1 mlr $ 2.46 mlr £

10 Eylül 2014 Çarşamba
AÇIKLANACAK VERĐ

Sanayi Üretimi Yıllık
Sanayi Üretimi Yıllık
GSYH Yıllık
Dış Ticaret Fazlası
Toptan Satış Stokları

BEKLENTĐ

ÖNCEKĐ

-2.52%
-2%
2.20%
0.80%
2.70%
4.30%
14.8 mlr $ 13.96 mlr $
0.40%
0.30%

11 Eylül 2014 Perşembe
AÇIKLANACAK VERĐ

TÜFE Yıllık
ÜFE Yıllık
Faiz Kararı
TÜFE Yıllık
TÜFE Yıllık
Cari Açık
Sanayi Üretimi Yıllık
Đşsizlik Başvuruları

BEKLENTĐ

ÖNCEKĐ

2.20%
-1.20%

2.30%
-0.90%
7.50%
0.80%
0.80%
0.55%
0.60%
2.67 mlr $ 4.09 mlr $
-1.17%
0.50%
301 bin
302 bin

BIST100 Endeksinde önceki gün başlayan satış baskısı dün de devam etti. Đlk seansta 78.968 ile
79.000 seviyesinin hemen altını test eden endeks, ikinci seansta nispeten belirginleşen tepki verme
eğilimi ile günü %0.66 değer kaybı ile 79.500 desteğinin hemen üzerinde 79.550 puanda tamamladı.
Banka Endeksi %1.25 düşerken, Sanayi Endeksi sadece %0.21 oranında geriledi. Đşlem hacmi ise
bir önceki güne oldukça yakın 3.795mn TL seviyesinde gerçekleşti.
Bir önceki gün gelişen ülke piyasalarından sert yönde negatif ayrışan TRY ve Borsa Đstanbul’un, dün
emsallerine görece paralel bir seyir izlemiş olmasını olumlu buluyoruz. Ayrıca teknik açıdan önemli
79.500 desteği dün çalışan endeksin, bugün yurt içindeki yoğun gündeme rağmen tepki verme
eğiliminde hareket edebileceğini tahmin ediyoruz.
Yurt içinde dün açıklanan 2Ç14 büyüme rakamı %2.1 ile %2.6 olan beklentilerin altında kaldı.
Kurum olarak yıl sonu büyüme tahminimizi, aşağı yönlü riskleri göz önünde bulundurarak %3.2’de
sabit tutuyoruz. Büyüme verisinin beklentilerin altında kalmasının ardından Ekonomi Bakanı
Zeybekçi’den gelen açıklamalar TCMB’nin faiz indirimi baskısı altında kalmaya devam edeceğine
işaret etti. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, TCMB'ye faiz konusundaki sitemlerinin sebebinin
açıklanan 2Ç14 büyüme verileri ile birlikte daha net görüldüğünü ve faiz kemeri çok sıkıldığı için iç
talep katkısının negatife indiğini söyledi. Aynı zamanda USD’nin küresel olarak güçlenmesinin
etkisiyle TRY’deki değer kayıpları hızlandı ve Dolar kuru gün içinde 5.5 ayın zirvesi olan 2.2131
seviyesini gördü. Gelişmekte olan ülkelere fon girişlerinin etkisiyle yeniden 2.20'nin altına gerileyen
Dolar kuru an itibarıyla dünkü kapanışı olan 2.1978 seviyesinde işlem görüyor.
Açıklanan dünkü 2Ç14 büyüme verisin tüketim harcamaları alt bileşeninde gözlenen %0.4
oranındaki daralma nedeniyle bugün saat 10.00’da açıklanacak Cari Açık verisinin de 2.7 mlr$ olan
beklentilerden hafif daha olumlu gelme olasılığı bulunuyor. Bugün ayrıca aynı saatlerde TCMB
Başkanı Başçı, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odasında “Para Politikaları” konulu bir konuşma
yapacak. Ayrıca kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, bugün Đstanbul’da Türkiye ekonomisinin
tartışılacağı bir konferans düzenliyor.
Bugün Asya borsalarında Japonya ve Endonezya borsaları sırasıyla %0.74 ve %0.47 yukarıda
olmasına karşın diğer borsalarda %0.50 kayıpların olduğu karışık bir tablo gözleniyor. ABD vadelileri
%0.10 ekside işlem görüyor, Avrupa borsalarının ise %0.20 alıcılı açılması bekleniyor.

12 Eylül 2014 Cuma

EnÇokYükselenHisseler
Hisse

Kapanış Değ. (%)

Hacim(TL)

SKBNK
TUCLK

2.13
3.54

7.6%
6.9%

28,506,037
5,509,281

BANVT
GRNYO
ARBUL

3.63
0.73
1.30

6.8%
5.8%
4.0%

7,639,789
4,118,689
1,903,034

En ÇokDüşen Hisseler
Hisse

Kapanış Değ. (%)

Hacim (TL)

VANGD

6.93

-10.2%

1,017,359

DOAS

8.92

-5.5%

22,781,628

LKMNH

3.06

-5.3%

4,933,173

INTEM
YUNSA

12.55
5.29

-4.6%
-4.5%

675,869
2,373,730

Bugün Açıklanacak Veriler
09.00 Almanya TÜFE Yıllık Ağu. (Bekl:0.8%)
09.45 FR TÜFE Yıllık Ağu. (Bekl:0.5%)
10.00 TR Cari Açık Tem. (Bekl:2.67 mlr $)
10.00 TCMB Başçı Konuşması
11.00 Endonezya Faiz Kararı (Bekl:7.5%)

14.00 G.Afrika San Üretimi Yıllık Tem. (B:-1.16%)
15.00 Brezilya Perak Satış Yıllık Tem. (B:2%)
15.30 ABD Đşsizlik Başvuruları (Bekl:300 bin)
Fitch Türkiye Konferansı
Cidde IŞĐD Konferansı

Öne Çıkan Haberler
• ABD'de istihdamın yeniden beklenen düzeyde artacağına işaret eden göstergeler, Fed Başkanı'nın stratejisi
açısından önemli addediliyor.*BloombergHT.
• Obama, ABD'nin 4 adımdan oluşan IŞĐD planını açıkladı, geniş bir koalisyona liderlik edecek ABD'nin karadan
müdahalede bulunmayacağını söyledi.*Dünya.
• Fransa büyüme tahminini düşürürken kamu borcunu AB kriterlerine uygun hale getirmek için daha çok süreye
ihtiyacı olacağını söyledi.*WSJ.
• BoE/Carney acil faiz artışına ihtiyaç olmadığını savunsa da, konut piyasasını finanse eden devasa borç bu tezi
için hayati öneme sahip. Đngiltere'de hane halklarının 2.3 trilyon dolar yaklaşık yüzde 90'ını konut kredisi teşkil
ediyor.*BloombergHT.
• Đskoçya’da referanduma 8 gün kala bağımsızlık yanlılarının desteğini artırmasıyla piyasalar etkilenirken, ayrılığın
hem Đskoç hem de Đngiliz ekonomisini vuracağı tahmin ediliyor.*CNBCE.
• Đtalya'nın Savunma Bakanı Roberta Pinotti IŞĐD’e karşı Türkiye gibi ülkelerle işbirliğinin şart olduğunu
belirtti.*EurActiv.
• Çin’in enflasyonu Ağustos ayında 4 ayın en düşük oranında artış sergilerken, fabrika çıkış fiyatlarındaki düşüş
30'uncu
ayına
girerek
hükümetin ekonomiyi
desteklemek
için teşvikleri
artıracağı
iddiaları
destekledi.*BloombergHT.
• Rusya'nın Polonya'ya doğalgaz akışını azaltması nedeniyle Polonya, Ukrayna'ya gaz sevkiyatını
durdurdu.*BloombergHT.
• Zeybekçi, "TCMB'ye faiz sitemlerimizin nedeni büyüme verisinde daha net görülebilir" dedi.*Dünya.
• ABD'li Alman Marshall Fonu'nun araştırmasına göre AB üyeliğinin iyi bir şey olduğunu düşünen Türklerin oranı
son bir yılda yüzde 8 oranında artarak yüzde 53'e ulaştı.*EurActiv.

Şirket ve Sektör Haberleri
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• Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Mustafa Kayhan, besilik hayvan ithalatına izin verilmesine yönelik kararın
Kurban Bayramı’ndan sonra yürürlükte olacağını, amacın atıl kapasiteyi doldurmak olduğunu söyledi.*Dünya.
• Sadece etçi ırklar için ithalat izni verilecek ve hayvan getirmek isteyen besicilerinin mevcut hayvan varlığının yüzde 40’ı kadarını
yurtdışından getirmesine yeşil ışık yakılacak.*Hürriyet.
• Türkiye’de toplam konut satışı yılın yedi ayında yüzde 10 azalırken, yabancılara konut satışı aynı dönemde yüzde 57 arttı.*Hürriyet.
• Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Yönetim Kurulu Başkanı Sektörün 2013'te 16.2 milyar dolar olan pazar büyüklüğünün, bu yıl 18-19
milyar dolara ulaşmasını beklediklerini belirtti. Geçen yıl 183 ülkeye ürün satarak 3.6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini 2014'ün ilk
yarısında 1.96 milyar dolar ihracat yaparken ithalatın 1.82 milyar dolar olduğunu söyledi. Hedefin 4 milyar dolarlık ihracat olduğunu
ekledi.*Sabah.
• Batılı ülkelerin yaptırımları sonrası gıda ithalatında yönünü Türkiye’ye çeviren Rusya’ya ihracat yapacak şirket sayısı 160’ı aştı. Sürekli
güncellenen liste Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından önümüzdeki günlerde Rusya’ya bildirmesi bekleniyor.*Star.
• OPEC, 2014'te küresel petrol talebinin günlük 1,05 milyon varil artışla günlük 91,19 milyon varile ulaşacağını öngördü.*BloombergHT.
• AEFES: S&P "BBB-" olan uzun vadeli kurumsal kredi notunu ve "Durağan" olan kredi notu görünümünü teyit etmiştir. güçlü ve esnek nakit
yaratma kapasitesini yansıttığını belirtmiştir. S&P düzeltilmiş Borç/FAVÖK oranının 1,5x-2,0x aralığında kalacağını ve şirketin artan
regülasyonlar ile gelişen piyasalarda yapılan yatırımlara rağmen pozitif serbest nakit akımı yaratmaya devam etmesini beklemektedir.
Durağan görünüm aynı zamanda, S&P'nin, şirket'in borçlarını daha uzun vadeye yaymaya ve değişken faize daha az maruz kalmaya
odaklanarak sermaye yapısını iyileştireceği varsayımını yansıtmaktadır.
• ALBRK: Albaraka Türk ve Kuveyt Türk ortaklığı ile kurulan Katılım Emeklilik, beş yılın sonunda 500 bin katılımcı ve 1 milyar lira fon
büyüklüğü hedefliyor.*Dünya.
• ARTOG: SPK’nın 31.01.2014-03.04.2014 tarihleri arasında, daha önce Şirket adına kayıtlı iken muvazaalı olarak satışı yapılan 27 adet
gayrimenkulün satışının iptali için, satışı yapılan taşıt ile Armen Tarım Petrol’e satılan makine ve ekipmanların iptali için mahkemeden
ihtiyati tedbir istemleri kabul edilmiştir. Şehmus Arslan’a veya Tümer Tarım’a aktarılan 8.34 mn TL’nin faiziyle geri alınması için uyarı
yapılmıştır.
• ARTOG: SPK, Ayhan Öztürk’ün zorunlu pay alımı teklifine başlaması için 10.09.2014 tarihinden itibaren 30 gün ek süre verilmesine
başlanmaması durumunda savunma istenmesine, borsada işlem göremez hale getirilen payların Ayhan Öztürk mülkiyetinde olmaması
nedeniyle kapalı kalmaya devam ettirilmesine karar vermiştir.
• ASELS: Kazakhstan Aselsan Engineering ile elektro-optik cihazların satışına yönelik toplam bedeli 2.9 mn ABD Doları olan bir sözleşme
imzalanmıştır. Yorum: Şirketin birikmiş işleri 2Ç2014 sonu itibarıyla 4 milyar USD olup yeni anlaşma bu tutarın yaklaşık %0.1’i olmaktadır.
• BIMAS: Mevcut modelinin yanı sıra farklı bir modelin uygulanabilirliği hususunda yapılan araştırma çalışmasını değerlendirmiş, nihayetinde
"FĐLE" markası altında yeni bir perakende modelinin tasarlanması, denenmesi ve gerektiğinde uygulamaya geçirilmesi için tüm çalışmaları
yapmak üzere Şirket Đcra Kurulu'nun yetkilendirilmesine karar vermiştir.
• BOSSA: 2013 yılı hesap dönemi için yapılan genel kurulda 30 Eylül’de hisse başına 8 kuruş nakit temettü ödenmesine karar verilmiştir.
• CLEBI: 08.07.2014 tarihli özel durum açıklamasında, Hindistan'ın Mumbai şehrinde mukim, %55 oranında iştiraki Celebi Nas Chhatrapati
Shivaji International havalimanı yolcu terminalindeki yolcu köprülerine monte edilmiş olan havalandırma ve jeneratör hizmetlerinin verilmesi
konusunda Letter of Award imzalamış olup 2.5 mn USD tutarlı Security Deposit’in ilk taksiti olan 1.25 mn USD havalimanı işletmecisine
ödenmiştir. Đmtiyaz sözleşmesi imzalanmamış olup işletmeciyle görüşmeler sürmektedir.
• GLRYH: A1 Capital Menkul Değerler’in %45’ini 7.65 mn TL karşılığında alarak pay oranını %99.7’ye yükseltmiştir. Satıcı sözleşmede
düzenlenen şartların gerçekleşmesi halinde 6 mn adet B grubu payını 30.09.2015 tarihine kadar nominal değer üzerinde alma hakkına
sahiptir.
• KARTN: Tevsi ve modernizasyon yatırımımız çerçevesinde 02 Haziran 2014 tarihi itibariyle üretime ara verilmiş olunan 2 nolu üretim
hattının devreye alma çalışmaları devam etmekte olup 19.09.2014 tarihinde yeniden üretime başlanacağı öngörülmektedir.
• KERVN: SPK, Zeynep Tümer’in çağrıdan muafiyet talebini olumsuz karşılamış olup pay alım teklifine başlamak için ek süre de dahil her ne
gerekçe olursa olsun herhangi bir talebin dikkate alınmayacağına karar vermiştir.

Makro Haberler
• Türkiye ekonomisi 2014’ün ikinci çeyreğinde %2,7 olan piyasa beklentisinin altında kalarak %2,1 oranında büyüdü. Bu oranla GSYĐH, 2012 son
çeyrekten beri en düşük büyümesini kaydetmiş oldu. Ayrıntılara bakıldığında, tarım faaliyetlerinde yaklaşık olarak son 5 yıldan beri ilk kez %1,8 ile
düşüş kaydedilmesi kuraklığın etkisi olarak görülebilir. Đmalat büyümesi toplam sanayi büyümesini neredeyse yarıya indirip %2,4 seviyesine çekti.
Benzer bir düşüş de %5,1’den %2,6’ya gerileyen inşaat büyümesinde gerçekleşti. Öte yandan finans ve sigorta faaliyetleri ikinci çeyrekte %7,2’lik önemli
bir büyüme kaydetse de 1Ç2014’teki %14,2’lik ve son 3 çeyrekteki ortalama %12,6’lık büyümelere kıyasla geride kaldı. Tüketim harcamalarındaki
%0,4’lük daralma ve yatırım harcamalarındaki %4,2’lik ciddi düşüş iç talebin GSYĐH’ye katkısını ikinci çeyrekte 0,6 puan düşürdü. Öte yandan ilk
çeyreğe kıyasla daha düşük katkı yapacağını düşündüğümüz net ihracat, bu çeyrekte büyümeye %2,9’luk katkı sağladı. Yılsonu GSYĐH tahminimizi,
aşağı yönlü riskleri göz önünde bulundurarak %3,2’de sabit tutuyoruz. Altın ithalatı ve ticaret bölgelerindeki sorunların net ihracatın katkısını yılsonuna
kadar düşüreceğini beklediğimizi de belirtelim.
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Uzun Vadeli Portföy Önerimiz
GÜNCELLENMĐŞ MODEL PORTFÖY* - Ara ştırm a
Hisse
Ka pa nış
5.42
ENKAI
15.70
HALKB
2.13
KRDMD
10.10
SAHOL
12.65
TCELL
5.40
TKFEN
13.15
TOASO
4.89
VAKBN

Önc.
Gün K.
5.50
15.85
2.14
10.30
12.70
5.46
13.20
4.91

De ğ. (%) He de f
-1.45%
7.20
-0.95% 19.20
-0.47%
2.72
-1.94% 11.60
-0.39% 15.50
-1.10%
7.40
-0.38% 14.50
-0.41%
5.90

Ge tiri
Pota ns.(%)
32.8%
22.3%
27.7%
14.9%
22.5%
37.0%
10.3%
20.7%

* Model portföyümüz de yer alan şirketler, uz un vadeli temel analiz performansları
dik kate alınarak seç ilmiş tir. Yatırım k ararları b u pers pektife göre değerlendirilmelidir.
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Yatırım Finansman Menkul Değerler
Nispetiye Caddesi Akmerkez E–3 Blok Kat:4
Etiler / Đstanbul

Tel: +90 (212) 317 69 00 Faks: +90 (212) 317 69 32

UYARI NOTU:
Bu e-posta mesajı ve ekleri gönderildiği kişi ya da kuruma özeldir ve gizlidir. Hiçbir şekilde üçüncü kişilere açıklanamaz ya da yayınlanamaz. Yetkili
alıcılardan biri değilseniz, bu mesajın herhangi bir şekilde ifşa edilmesi, kullanılması, kopyalanması, yayılması veya mesajda yer alan hususlarla
ilgili olarak herhangi bir işlem yapılmasının kesinlikle yasak olduğunu bildiririz. Eğer mesajın alıcısı veya alıcısına iletmekten sorumlu kişi değilseniz
lütfen mesajı sisteminizden siliniz ve göndereni uyarınız. Gönderen ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., bu mesajın içerdiği bilgilerin
doğruluğu, güncelliği ve eksiksiz olduğu konusunda bir garanti vermemektedir, içerik Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. tarafından her
zaman değiştirilebilir. Bu e-posta yer alan bilgiler “Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.” tarafından genel bilgilendirme amacı ile her türlü veri,
yorum ve değerlendirmeler hazırlandığı tarih itibariyle mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklara dayanılarak hazırlanmıştır. Bu
kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş sorumlu değildir. Burada yer alan
yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate
alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan içerik, yorum ve tavsiyeler ise genel nitelikte olup,
yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. 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 e-posta
içeriğinde yer alan çeşitli bilgi ve görüşlere dayanılarak yapılacak ileriye dönük yatırımlar ve ticari işlemlerin sonuçlarından ya da ortaya çıkabilecek
zararlardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Mesajın içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından, saklanmasından,
gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve sisteminizde yaratabileceği zararlardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. sorumlu
tutulamaz. Yatırım Finansman bu mesajın içeriği ve ekleri ile ilgili olarak hukuki açıdan herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Teşekkür
ederiz.

Emre Birkan

Genel Müdür Yardımcısı
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Hüseyin Sert
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