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Piyasa Beklentisi
Dün veri akışının yoğun olduğu günde volatilitenin yüksek ve gün içi fiyatlamaların aşağı yönlü olduğunu takip etmiştik.
Alıcılı açılış sonrası gün boyu gevşeme eğiliminde seyreden BIST-100 endeksi günü %0,38’lik düşüşle 82.728 puandan
günü tamamladı. Hacimli geçen iki günün ardından işlem hacminin 2,63 milyar TL ile yeniden zayıfladığı piyasada,
sanayi hisseleri yatay kalırken bankacılık endeksi %0,59 değer kaybetti.
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Bugün Ramazan Bayramı arefesi nedeniyle sadece ilk seans işlem yapılacak. Bu nedenle hacmin zayıf olacağı bir
gün bekliyoruz. Yerli yatırımcılardan ziyade yabancıların yapacağı işlemlerin belirleyici olacağını düşünüyoruz. Yatay
açılmasını beklediğimiz endekste, veri akışının da yoğun olduğu bayram tatiline pozisyonda girmek istemeyen
yatırımcıların satışlarıyla birlikte baskının artacağı görüşündeyiz.
Kur cephesinde USD lehine hareketler devam ediyor. Dolar endeksinin %0,2 seviyelerinde yukarıda işlem gördüğü
sabah saatlerinde Euro/Dolar paritesinde %0,4 civarında bir geri çekilme söz konusudur. Diğer gelişmekte olan para
birimlerine karşı güçlenme eğiliminde olan USD, TL karşısında da sınırlı da olsa değer kazanmış görünüyor. Gün
başlangıcı itibarıyla %0,15’lerde değer kazanan USD/TL, 2,65 seviyesinin üzerinde tutunmaya çalışıyor.
Geride bıraktığımız iki gün boyunca veri akışının bir hayli yoğun olduğu piyasalarda bugün –tek seans işlem olmasının
da etkisiyle- sakin bir gün bekliyoruz. Öğleden sonra ve yarın açıklanacak verilerin fiyatlama etkisinin ağırlıklı olarak
Pazartesi günü görüleceğini söyleyebiliriz.
Dün gerçekleşen AK Parti-HDP görüşmelerinden bir koalisyon sinyali çıkmadı. Ancak 1. tur görüşmeler
değerlendirildiğinde, AK Parti-CHP koalisyonuna ilişkin söylemler bir adım daha öne çıkıyor. Bu nedenle ikinci tur
görüşmelerde CHP ile yapılacak oturum daha yakından takip edilecek. Yurtdışında ise ABD’de açıklanan veriler
ise, gelişmekte olan piyasalar (EM) açısından OLUMSUZ tarafta idi. Sanayi üretiminin aylık olarak %0,3 artış
göstererek beklentileri aşması ve ÜFE’nin %0,4 ile tahminlerden yüksek gelmesi, USD’yi destekleyerek EM’ler üzerinde
baskıyı bir miktar artırdı. TSİ 21:00’da açıklanan Fed Bej Kitap raporunda ise öne çıkan en önemli done, 2015 yılında
faizlerin artırılabileceği vurgusu idi.
Haftanın kalanına göz attığımızda, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) saat 14:45’te faiz kararını açıklayacak. Para
politikasında herhangi bir değişikliğe gitmesi beklenmeyen ECB tarafında gözler 15:30’daki basın toplantısında
Draghi’nin –özellikle Yunanistan özelinde- vereceği mesajlarda olacak. Ayrıca Fed Başkanı Janet Yellen’in dün
Kongre’ye yaptığı sunuma bugün akşam 17:00’da devam edecek. Yarın ise saat 15.30’da açıklanacak olan ABD
Haziran ayı TÜFE verisi, Michigan öncü tüketici güven endeksi ve konut verileri ön plana çıkıyor.
Yurtdışı piyasalarda karışık bir seyir hakim. Asya piyasalarında Endonezya bugün işlem görmeyecek. Hong Kong hariç
diğer piyasalar ise alıcılı seyrediyor. Yatay kapanışlar gösteren ABD piyasalarında vadeli kontratlar %,3 civarında
yukarıda işlem görüyor. Karışık kapanışların görüldüğü Avrupa piyasalarının ise güne yukarı yönlü başlangıç yapması
bekleniyor.
Bayram tatili öncesinde tek seansın yaşanacağı bugüne yatay başlamasını beklediğimiz endekste gün içi yükseliş
hareketinin etkili olabilmesi için ilk etapta 82.900 seviyesi tekrar aşılmalı. Bu seviyenin üzerinde Al-Sat amaçlı olarak
gün içi pozisyonlar açılabilir. 82.900’ün üzerinde yaşanabilecek hareketlerde ise 83.500-83.750 bandı hedef olacaktır.
Endekste 82.100 ise gün içi ilk destek seviyesi olarak takip edilebilir.

Bugün Açıklanacak Veriler
12:00 AB Dış Ticaret Dengesi May. (Bekl: )
12:00 AB TÜFE-Yıllık Haz. (Bekl: %0,2)
12:00 AB Çekirdek TÜFE-Yıllık Haz. (Bekl: %0,8)
14:45 AB ECB Faiz Kararı (Bekl: %0,05)
15:30 AB ECB/Draghi basın toplantısı

15:30 ABD Haft. İşs. Maaşı Başv. (Bekl: 285 Bin)
17:00 ABD NAHB Konut Fiyat End. Tem. (Bekl: 59)
17:00 ABD Philadelphia Fed İml. End. Tem. (Bekl: 12)
17:00 Fed/Yellen kongrede konuşacak.

Öne Çıkan Haberler
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766,974

 FED Bej Kitap 2015 bitmeden faizlerin artırılacağına ilişkin beklentiyi güçlendirdi. ABD ekonomisinin büyümesine
ilişkin beklentiler “ılımlı veya sınırlı” olarak kayıtlara geçti. Belgede; tüketici harcamalarındaki artış, gayrimenkul
sektöründeki olumlu görünüm, kredilerdeki artış vurgulanırken, “ılımlı” düzeyde bir ücret baskısından da söz
edildi. Mester’in, faizlerin artmasına sıcak baktığı ancak diğer başkanların isteği üzerine beklemeyi kabul ettiğini
de ortaya koydu.Williams devam eden büyümenin faizi bu yıl artırmaya imkan tanıyacağını
söyledi.*BloombergHT.
 Yellen, Kongre’de yaptığı yarı yıllık konuşmasında merkez bankasının faiz oranlarını bu yılın sonunda yükselme
kabiliyetine sahip olması gerektiğini söyledi. Yellen, ekonominin gücüne bağlı olarak artırım hızının muhtemelen
kademeli olacağını belirtti.*BloombergHT.
 Yunan kanun yapıcıların kreditörlerin kurtarma programı karşılığında talep ettiği kemer sıkma önlemlerini
onayladı. Avrupa Merkez Bankası onayın ardından Yunan bankalarına likidite desteği sağlanmasını bugün
görüşecek. ESM’nin kurtarma paketine katkısı 50 milyar Euro olabilir. Eurogroup Maliye Bakanları saat 11’de
telekonferans yapacak. Almanya parlamentosu Cuma günü toplanarak Yunanistan’ın kurtarma müzakerelerinin
başlatılmasını oylayacak. Fransa Ulusal Meclisi ve Senatosu, "Yunanistan'ı kurtarma paketi"ni onaylandı.
Lagarde borç yapılandırmasında zorlu görüşmelerin olacağını söyledi.Schaeuble borçlarda saç traşının Euro
Bölgesinde kaldıkça mümkün olmadığını söyledi.*BloombergHT.
 Çin’in büyümeyi desteklemek için faiz oranı ve zorunlu karşılıkları indirerek sağladığı teşvik, ülkenin borçları
azaltma çabalarını tehdit ediyor ve finansal istikrara risk oluşturuyor. Çin’de batık krediler ilk çeyrek dönemde
gayrisafi yurtiçi hasıladaki genişlemenin yavaşlaması ile 23 milyar dolar ile rekor seviyeye ulaştı.*BloombergHT.
 Rusya'nın Ağustos ayında petrolün ihracat vergisini % 10 düşüreceği bildirildi.*Gazetem.

Şirket ve Sektör Haberleri
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 Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) yenilebilir enerji sektörünü desteklemeleri için Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankasına 180
milyon dolarlık finansman sağladı.*BloombergHT.
 İBB Meclisi, İstanbul 8. İdare Mahkemesi'nce iptal edilen üçüncü köprünün bağlantı yollarına ilişkin hazırlanan yeni imar planını kabul
etti.*Dünya.
 İran üzerindeki yaptırımların kalkacak olması Türk şirketlerine büyük fırsat doğurdu. BMD 1-4 Eylül tarihlerinde ülkeye ilk çıkarmayı yapacak.
Türk markalarının hedefi 3 yılda 500 mağaza açmak.*Star.
 AKFEN: Hisse geri alım programı kapsamında 15 Temmuz’da 7.56-7.71 TL fiyat aralığından 34 bin adet hisse alınmıştır.
 AKGUV: Kar payından %17.4 bedelsiz sermaye artışına SPK 15 Temmuz’da onay vermiştir.
 ALARK: Bağlı ortaklığı Altek Alarko Elektrik’in inşa ettiği 76 MW kurulu gücündeki Karakuz Hidroelektrik Santralinin yapımı tamamlanarak
üretime başlamıştır.
 ANSGR: 2015 yılı ilk altı ayında toplam 1.79 milyar TL prim üretilmiştir.
 AVISA: Şirket ortaklarından Aviva Europe SE sahip olduğu 14.77 mn adet hissesini 46.10 TL fiyattan Aviva Groubun bir diğer iştiraki Aviva
International Holdings Limited'e devrettiğini açıklamıştır. 2015 yılı ilk altı ayında toplam 128 mn TL prim üretilmiştir.
 AVTUR: Metro Yatırım Menkul Değerler 15 Temmuz’da özel emirle 1.50 TL fiyattan 1 mn adet hisse almıştır.
 EUHOL: Moldova'da banka edinimi ile ilgili olarak 60'ar günlük sürelerle yapılması gereken özel durum açıklamalarının yapılmaması
gerekçesiyle toplam 90 bin TL idari para cezası verilmiştir.
 FINBN: NBG ve Finansbank A.Ş., Finansbank A.Ş. paylarının bir kısmının halka arz işlemine ilişkin çalışmalarını devam ettirmekte olup
halka arzın, piyasa şartlarına bağlı olarak ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca uygun görülmesi kaydıyla ileriki bir dönemde gerçekleştirilmesi
planlanmaktadır.
 FINBN: Tüketici finansmanı hizmeti sağlamak üzere PSA Finansman şirketinin tamamı 9.5 mn TL bedelle alınmıştır.
 GARAN: BBVA’nın Doğuş Grubundan satın almak üzere anlaşmaya vardığı banka sermayesinin %14.89’una tekabül eden payların devrine
BDDK onay vermiştir. Hisse devrinin tamamlanmasına yönelik diğer yurt içi ve yurt dışı onay süreçleri devam etmektedir. 5 ve 12 yıl vadeli,
toplamda 190 mn USD tutarında havale akımlarına dayalı seküritizasyon kredisi temin etmiştir.
 HURGZ: Bağlı ortaklığı Hürriyet Medya Basım’ın kolaylaştırılmış usulde devralınması için SPK’ya 15 Temmuz’da başvuru yapılmıştır.
 KILER: CarrefourSA’nın şirketin %85’ini temsil eden payları alması üzerine doğan zorunlu pay alım teklifinin 3.7541 TL fiyattan olması için 15
Temmuz’da SPK’ya başvuru yapılmıştır.
 KOMHL: Üretimden net satışlar 2014 yılı sıralamasında Türkiye’nin ikinci 500 büyük firması listesinde 5 şirketi yer almıştır. 30 Haziran sonu
itibarıyla yurtdışında devam eden davaların toplam değeri 39 mn TL, tenfiz aşamasındaki davaların toplam değeri 39 mn TL (kesinleşmemiş
uzlaşma değeri 13 mn TL’dir) ve yurtiçi ortak davaların toplam değeri 36 mn TL’dir.
 MGROS/YAZIC: Şirketin %50’sine sahip MH Perakendecilik’in %80.5’ini temsil eden payların AEH’ye satışı hisse başına 26.86 TL fiyattan
tamamlanarak Moonlight Capital ve AEH %40.25’er paya sahip hale gelmiştir. Satın alım tutarının finansmanında AEH'nin mevcut nakit
kaynaklarının yanısıra AEH tarafından iki farklı bankadan sağlanan yaklaşık 300 mn Euro tutarındaki ortalama 4.5 yıl vadeli satınalma kredisi
kullanılmıştır. Moonlight Capital'ın MH Perakendecilik'teki %19.5 oranındaki hisse payına ilişkin olarak, 1 Mayıs 2017 ve 31 Ekim 2017
tarihleri arasında gerçekleştirilmek üzere AEH'nin sözkonusu hisseleri "satın alma hakkı" bulunmaktadır.
 NUGYO: 140 mn TL tahsisli sermaye artışı için 15 Temmuz’da SPK’ya başvuru yapılmıştır.
 PENGD: Şirkete ait arazilerin geliştirilebilmesi amacıyla, üretim tesisinin taşınabilmesi adına uygun arsa arayışı çalışmaları devam
etmektedir.
 SASA: Merinos Mobilya 15 Temmuz’da 2.50962 TL fiyattan 6.1 mn adet hisse satmıştır.
 TEKST: Zorunlu pay teklifi 2.1230 TL fiyat ile 20 Temmuz – 14 Ağustos arasında gerçekleştirilecektir.
 TKNSA: Elektronik perakende zinciri Teknosa, Preo markasıyla akıllı telefon ve akıllı saat pazarına el attı. Şirket, önümüzdeki dönemde
tablet ve laptop da üretmeyi planlıyor.*Dünya.

Makro Haberler
 Türkiye'de işsizlik oranı, Nisan'da bir önceki aya göre 1 puan azalarak yüzde 9.6 oldu. İşsizlik oranının yüzde 9.9 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyordu.
 TCMB Temmuz 2015 Beklenti Anketi'nde, cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 7.77'den, yüzde 7.71'e geriledi.
 Merkezi Yönetim Bütçesi 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 804 milyon TL fazla verdi (2014 Ocak-Haziran: 3.375 milyon TL)
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Uzun Vadeli Portföy Önerimiz
GÜNCELLENMİŞ MODEL PORTFÖY* - Araştırma
Önc.
Hisse
Kapanış Gün K. Değ. (%) Hedef
-0.32% 19.60
AKCNS
15.55
15.60
0.51% 51.90
BIMAS
49.00
48.75
0.60% 6.32
ENKAI
5.07
5.04
-0.83% 10.40
GARAN
8.39
8.46
-0.80% 15.20
TCELL
12.45
12.55
-0.54% 10.60
THYAO
9.24
9.29
-1.36% 3.00
TRKCM
2.17
2.20

Getiri
Potans.(%)
26.0%
5.9%
24.7%
24.0%
22.1%
14.7%
38.2%

* 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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