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Piyasa Beklentisi
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Haftalık Ajanda

Dün güne düşüşle başlayan ve gün boyu geri çekilmesini sürdüren endekste, siyasiler tarafından gelen
açıklamalar satış baskısının artmasına neden oldu. Önemli bir veri akışının olmadığı günü BIST-100 endeksi,
tamamen iç siyasi dinamiklerin etkisiyle %1,96 düşüşle 78.951 seviyesinde tamamladı. Hacimsiz
sayabileceğimiz (3.1 milyar TL ile son 10 günlük ortalamasının altında) bir günde bankalar tarafı dün %2,84
değer kaybederken, sanayi tarafında kayıplar %1,52 seviyesinde idi.
Sabah saatleri itibariyle kur ve emtia piyasalarında sakin bir seyir hakim. Dolar/TL tarafında CHP lideri
Kemal Kılıçdaroğlu’nun muhalefet şartlarını sunduğu açıklamaların ardından 2,74’ün üzerine doğru hareketler
görmüştük. Sabah saatleri itibariyle 2,74 seviyesinde bulunan kurun, 2,7320-2,7440 bandında bir denge
arayışında olduğunu görmekteyiz. Dolar endeksi ve Euro/Dolar paritesindeki sakinliğe rağmen, Dolar/TL’deki
mevcut yüksek seyir endeksi bir miktar baskı altında tutabilir. Brent petrolde, büyük üretim noktası olan
Meksika Körfezi’nde arz endişesi yaratacak hava şartları nedeniyle 63.80 seviyesinden başlayıp 64,20’lere kadar
devam eden tepki alımları görülmekte. Altın ve gümüş tarafında ise düşük volatil seyir devam ediyor.
Dün yurtiçinde yoğun bir veri ajandası hakimdi. İşsizlik oranı Mart ayında %10,6’ya gerilerken, Bütçe Mayıs
ayında, bir önceki aya benzer şekilde 1.6 milyar TL fazla verdi. Yurtdışı tarafta ise ağırlıklı olarak Yunanistan’a
ilişkin gelişmeler izlendi. Yunanistan’a ilişkin endişelere rağmen dün yükselişini sürdürerek 1,13 seviyesine doğru
hareket eden Euro/Dolar paritesi sabah itibariyle 1,1270 seviyelerinden işlem görüyor. Ancak teknik
göstergelerdeki bozulma ve sabah gerek Varoufakis gerek Tsipras tarafından yapılan açıklamalara
rağmen parite tarafında herhangi bir satış baskısı görmemekteyiz.
Bugün günün önemli gündem maddesi ABD tarafından gelecek konut verileri. Konut piyasasındaki gelişmeler
Fed tarafından da yakından takip edildiği için, bugün akşam saatlerinde başlayacak olan Fed toplantısı öncesi
gelecek son önemli veri olarak karşımıza çıkıyor. İnşaat izinleri ve konut başlangıçları verilerinin her ikisinin de
1.1 mn adet olarak açıklanması bekleniyor. Beklentilerin üzerinde bir veri, konut piyasasında olumlu gelişmelere
işaret edeceğinden, Fed’den şahin açıklamalar gelebileceği algısı ile dolar endeksinde 94,90 direncinin üzerine
doğru hareketler görebiliriz. Bu durum, gelişmekte olan piyasalar açısından NEGATİF fiyatlamalara neden
olabilir. Öte yandan Almanya’da açıklanacak Zew güven endeksinin beklentinin üzerinde kalması, parite
tarafında güçlenmeler görmemize neden olabilir.
Bir önceki gün görülen satışların ardından yurtdışı tarafta genel algı, baskının devam ettiği yönünde
gelişiyor.Asya tarafında satıcılı seyir bu sabah da devam ediyor. Dün düşüşle kapanan ABD piyasaları sonrası
ABD vadelileri hafif aşağıda işlem görmeye devam ediyor. %1,7-%1,8 seviyelerinde düşüşler sergileyen Büyük
Avrupa borsalarının ise yükseliş ile açılması bekleniyor.
Dün etkili olan sert kırılma sonrasında kısa vadeli göstergelerde bozulmanın belirginleştiğini görüyoruz. Bugüne
hafif satıcılı başlamasını beklediğimiz endekste 78.500 seviyesini gün içi işlemlerde ilk destek olarak takip
edeceğiz. Saatlik grafiklerde bazı göstergelerin aşırı satım (destek) seviyelerine gerilemiş olması bu desteğe
kadar yaşanabilecek geri çekilme sonrasında tepki alımlarının etkili olabileceğini gösteriyor.

Bugün Açıklanacak Veriler
09.00 Almanya TÜFE-Aylık May. (Bekl: %0,1)
09.00 Almanya TÜFE-Yıllık May. (Bekl: %0,7)
11.30 İngiltere TÜFE-Yıllık May. (Bekl: %0,1)
11.30 İngiltere ÜFE-Yıllık May. (Bekl: -%1,6)

12.00 Almanya Zew Eko. Güv. End. Haz. (Bekl: 37,1)
12.00 Almanya Zew Cari Durum End. Haz. (Bekl: 63,0)
15.30 ABD İnşaat İzinleri May. (Bekl: 1.100 Bin)
15.30 ABD Konut Başlangıçları May. (Bekl: 1.100 Bin)

Öne Çıkan Haberler
En Çok Yükselen Hisseler
Hisse

Kapanış

Değ. (%)

Hacim (TL)

AKSUE

12.45

14.7%

15,304,711

TATGD
FENER
EUHOL

7.25
35.75
2.00

9.7%
6.4%
5.8%

33,060,654
40,332,033
2,698,917

VERUS

30.45

5.0%

1,610,958

En Çok Düşen Hisseler
Hisse

Kapanış

Değ. (%)

Hacim (TL)

EKGYO

2.38

-5.9%

134,830,076

ALCTL
TRGYO
JANTS

7.79
3.37
22.05

-5.9%
-5.6%
-5.0%

37,045,849
3,270,335
1,499,472

METRO

0.77

-4.9%

3,514,260

 Avrupalı politika yapıcılar Yunanistan’ın müzakere masasına dönmesi ve finansal yardımın serbest
bırakılması için ek tavizler vermesi için baskıyı artırdılar.*BloombergHT. Çipras, kreditörleri
Yunanistan'ı son 5 yılda talan etmekle suçlayarak, karşı tarafın yeni bir plan sunması gerektiğini
söyledi. Draghi, Yunanistan ile çok kısa zamanda sağlam, güvenilir bir anlaşmaya varılması
gerektiğini belirtti.*CNBCe. Tarafların perşembe günü yeniden bir araya gelmesi bekleniyor. IMF
Başkanı Christine Lagarde'ın da durumu kurtarmak için görüşmelere katılabileceği belirtiliyor.*Sabah.
 Çin’in kişi başına gelir seviyesi ABD’den hızlı bir artış gösteriyor. Ancak ABD 2061’de de Çin’in kişi
başına gelirini ikiye katlıyor olacak.*BloombergHT.
 BoJ/Kuroda reel efektif kurun iki taraflı döviz kurunun bir göstergesi olmadığını söyledi. Kuroda, zayıf
bir yen arayışında olmadığını söylemeye çalışmadığını belirtti.*BloombergHT.
 Rus yetkililer, ABD'nin Doğu Avrupa ve Baltık ülkelerinde ağır silahlar konuşlandırması halinde
kendilerinin de batı cephesindeki askeri varlıklarını artıracağını söyledi.*EurActiv.
 Şimşek, "Hem Mayıs ayı hem de ilk beş aylık bütçe gerçekleşmeleri geçen yıla göre daha güçlü"
dedi.*Dünya.
 Tarım ÜFE, mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,62, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 13,68
arttı.*Dünya.

Şirket ve Sektör Haberleri
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 Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu nisanda 1,8 milyar dolar artarak 169,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.*Dünya.
 Yıldız, Türk Akımı Doğalgaz Boru Hattı için gerekli koordinatların geçen hafta Gazprom tarafından Türkiye'ye verildiğini ve gerekli ön izinler konusunda bu
hafta bazı gelişmeler olabileceğini söyledi.*Sabah.
 AFYON: Bedelli sermaye artış izahnamesinde yeni pay haklarının kullanılmasına izahnamenin ilanından itibaren en geç 10 gün içinde başlanacağı ve 15 gün
süreceği belirtilmiştir.
 AKFEN: Hisse geri alım programı kapsamında 15 Haziran’da 6.38-6.45 TL fiyat aralığından 15 bin adet hisse alınmıştır.
 AKSA: Ters Ozmos tesisini devreye almaya hazırlanıyor.*Dünya.
 ANSGR: 2015 yılı ilk 5 ayında toplam 1.48 milyar TL prim üretilmiştir.
 AVTUR: Galip Öztürk 19.4 mn adet hissenin borsada işlem görebilir hale gelmesi için MKK’ya başvuru yapmıştır.
 BAGFS: kur farklarının borçlanma maliyeti olarak aktifleştirilmesinde muhasebe politikası tercihi olarak kullandığı kümülatif yöntemde yapılan temsili faiz
maliyeti hesabının yatırım döneminin tamamı için değil, ilgili finansman tablo dönemi için hesaplanması istenmesi üzerine 31.12.2012, 31.12.2013 ve
30.06.2014 finansal tablo dönemlerine ilişkin rakamlar üzerinden finansal tablolarda yapılması lüzum görülen düzeltmeler 6 aylık finansal tablolarda
gösterilecektir. Düzeltmelerin cari yıl kar/zararına etkisi bulunmamaktadır.
 BRSAN: TANAP kapsamında iş güvenliği, çevre ve lojistik şartları sağladığına ilişkin mektubu doğrultusunda sevkiyatı ilk onaylanan firma oldu. Tüm
sevkiyatların 24 aylık bir süre için tamamlanması planlanmaktadır.
 ENKAI: Bir ortak 1.44 mn adet hissenin borsada işlem görebilir hale gelmesi için MKK’ya başvuru yapmıştır.
 EREGL: 2’inci galvanizleme hattı projesiyle ilgili ÇED olumlu kararı verildi.
 HDFGS: Bağlı ortaklığı Afyon Jeotermal Yatırımlar’ın sahip olduğu işletme ruhsatının satışı feshedilmiştir.
 ISCTR: Yurtdışında katkı sermaye niteliğinde borçlanma aracı ihracı ve ihraç için gerekli işlemlerin yapılması konusunda Genel Müdürlük yetkili kılınmıştır.
 KARSN: Wuhan Zhong Yuan Bang Tai Investment Holding ile J10 hattının da kullanılacağı J10 aracının ve diğer Karsan ürünlerinin Çin'de üretimi için yeni bir
Şirket kurulması amacıyla olası bir ortaklık için sürdürülen çalışmalar öngörülen zaman planına uygun ilerlemediği için, beklenen sonucun elde edilememe
ihtimaline karşı yeni alternatif stratejik ortaklıkların da araştırılmasına ve değerlendirilmesine karar verilmiştir. 17 Haziran 2014 tarihli duyuru ile SPK tarafından
tesis edilen idari işlemin yürütmesinin durdurulması ve iptaline ilişkin idari yargıda açılan davanın usulden reddinin temyiz edilmesi sonrasında hukuki süreç
devam etmektedir.
 MNDRS: Akça Enerji Üretim Otoprodüktör Grubu tarafından tesis edilen Tosunlar-1 Jeotermal Enerji Santrali'ndeki 4 MW gücündeki türbine ait geçici kabul
işlemine EPDK onay vermiştir. 15.06.2015 tarihi itibarı ile Santral devreye alınacak ve elektrik üretimine başlanacaktır.
 ODAS: Çan-2 Termik Santral yatırımına ilişkin proje finansmanı hakkında 116 milyon Euro tutarında proje finansman kredi sözleşmesinin imzalandığı ve bu
kredi sözleşmesi çerçevesinde 20 Milyon Euro tutarındaki köprü kredisinin kullanıldığı açıklanmıştı. Termik santral yatırımının hızlı ve olumlu şekilde ilerlediği
ve de ana ekipmanların büyük oranda sahaya gelmesinin banka konsorsiyumunun bağımsız teknik danışmanı tarafından da teyit edilmesiyle 20 Milyon Euro
tutarındaki ikinci dilim proje finansman kredisinin kullanılmasına yönelik taraflar arasında mutabakat sağlanmıştır. Çan II Kömür Maden sahasında büyük
montanda üretime başlanmadan önce iştirakleri uhdesine katılması planlanan daha küçük ölçekteki kömür ocaklarından deneme üretim ve satışlarına 2015 yılı
içerisinde başlanılması hedeflenmektedir. Köprübaşı HES’in Haziran ayı içerisinde tamamlanması ve Temmuz ayı içerisinde ticari işletmeye alınması
beklenmektedir. Karaağaç madeni ruhsat devrinin %96 oranında iştiraki olduğu Anadolu Export'a yakın bir süreçte tamamlanması beklenmektedir.
 THYAO: Ocak-Mayıs 2014 döneminde 21,4 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2015 yılının aynı döneminde %8,7 artışla 23,2 milyona ulaşmıştır. Yolcu
sayısındaki artış iç hatlarda %10,5, dış hatlarda %7,4 oranındadır. Yolcu doluluk oranı 1,0 puanlık düşüş ile %77,6 olarak gerçekleşmiştir. Taşınan KargoPosta, Ocak-Mayıs 2014 döneminde 271.165 ton iken, 2015 yılının aynı döneminde %4,8 artışla 284.198 ton'a yükselmiştir. Airbus firmasından satın alınacak
72 adedi kesin sipariş ve 20 adedi opsiyonel sipariş olmak üzere toplam 92 adet A321 NEO uçağı için Pratt & Whitney firmasının PurePower PW1100G-JM tipi
motorunun seçilmesine karar vermiştir.
 THYAO: THY HABOM hisselerinin tamamının, tüm aktif ve pasiflerinin THY Teknik AŞ'ne devri suretiyle birleşme süreci tamamlanmıştır.
 TKFEN: Ali Nihat Gökyiğit Yatırım Holding ve iki ortak 15 Haziran’da 4.36-4.41 TL fiyat aralığından 260 bin adet hisse almıştır.

Makro Haberler
 TUİK tarafından yayınlanan İşgücü İstatistiklerine göre , işsizlik Mart ayında %10,6 olarak açıklandı. Bu rakam son 5 ayın en düşük seviyesine işaret ederken
yıllık bazda 0,9 puan artış kaydetti. Mevsimsellikten arındırılmış işsizlik de son 10 ayın en düşük seviyesi olan %10 ile bir önceki aya kıyasla 0,2 puan azaldı.
 Merkezi Yönetim Bütçesi Mayıs ayında 1,6 milyar TL fazla verdi ve yıllık bazda %11,2 arttı. Mayıs ayı verileriyle birlikte yılbaşı bugün bütçe açığı 2,4 milyar
TL’ye geriledi. Faiz dışı bütçe ise 5,5 milyar TL ile yıllık bazda %36 azaldı.
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Uzun Vadeli Portföy Önerimiz
GÜNCELLENMİŞ MODEL PORTFÖY* - Araştırma
Önc.
Hisse
Kapanış Gün K. Değ. (%) Hedef
-2.24% 19.60
AKCNS
15.25
15.60
0.96% 51.90
BIMAS
47.15
46.70
-2.88% 6.32
ENKAI
5.06
5.21
-3.08% 10.40
GARAN
8.17
8.43
-2.07% 15.20
TCELL
11.80
12.05
-1.04% 10.60
THYAO
8.58
8.67
-3.16% 3.75
TRKCM
2.76
2.85

Getiri
Potans.(%)
28.5%
10.1%
24.9%
27.3%
28.8%
23.5%
35.9%

* Model portföyümüzde yer alan şirketler, uzun vadeli temel analiz performansları
dikkate alınarak seçilmiştir. Yatırım kararları bu perspektife göre değerlendirilmelidir.
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Yatırım Finansman Menkul Değerler
Nispetiye Caddesi Akmerkez E–3 Blok Kat:4
Etiler / İstanbul

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.
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