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Dün güne Dolar kurundaki hafif gevşeme eğiliminin etkisinde pozitif başlayan piyasalarda yurtiçinde “olay” bazlı risk
priminin yükselmesi ile birlikte satış baskısının gün sonuna kadar sürdüğünü gördük. Bir ara 80.677 seviyesine kadar
geri çekilen endekste satışlar gün sonunda ivme kaybetti ve BIST-100 günü %0,44’lük değer kaybı ile 81.222
seviyesinden tamamladı. Satışlar ağırlıklı olarak sanayi hisselerinden kaynaklanırken XUSIN endeksi %1,28 geri çekildi.
Bankacılık endeksinin (XBANK) düşüşü ise %0,41 ile daha sınırlı kaldı.
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Veri akışının zayıf olduğu gün içinde, Suruç olayları sonrasında Ceylanpınar’da iki polisin şehit edilmesi,
piyasalarda risk primini, dolayısıyla baskıyı bir miktar artırmıştı. Bu gevşeme eğilimini alım fırsatı olarak
değerlendiren yatırımcıların gün sonuna doğru tepki alımları görüldü. ABD’den gelen 2. el konut satışları verisinin 5.49
milyon ile beklentileri aşması, söz konusu alımların tepki boyutunda kalmasına neden oldu.

Haftalık Ajanda

Kur cephesi sabah saatlerinde sakin bir seyir izliyor. Dolar bu sabah da küresel bazda gevşemesini sürdürürken TL
karşısında değerini koruyor. Dolar endeksinde (DXY) 98 seviyesinin altında gevşeme eğiliminin hız kazandığını
görüyoruz. 200 saatlik (üssel) H.O’nın test edildiği Dolar endeksinin teknik anlamda bu seviyenin altına geçilmesi halinde
gelişmekte olan piyasalar (EM) daha da olumlu fiyatlanabilir. Euro/Dolar paritesinin %0,45 civarında güçlenme gösterdiği
sabah saatleri itibarıyla Dolar/TL kuru dün kapanıştaki seviyesine yakın 2,71’in hafif üzerinde işlem görüyor. Dolar’ın
diğer EM para birimlerine karşı gücünü koruması ise gün içinde olası pozitif ivmeyi bir miktar sınırlandırabilir.
Son dönemlerde piyasa fiyatlamaları üzerinde ağırlık kazanan emtialarda, kıymetli madenlerin güçlenmeye başladığını
izliyoruz. Gümüş hariç diğer tüm kıymetli madenler, sabah saatleri itibarıyla yükseliş gösteriyor. Altın(Ons) fiyatı $1.100
seviyesini yeniden test ederken; Paladyum ve Platin %2,5-3’lere yakın değer kazanmış durumda. NYMEX ve WTI petrol
fiyatlarının 50$ seviyesinin altına sarkması, Brent petrolde ayı piyasasına girildiği algısını güçlendirebilir. Ayrıca tarımsal
emtiaların tamamında düşüşler görülüyor.
Bugün iç siyasi ajandada herhangi bir gündem maddesi bulunmuyor. Yurtdışında saat 15:30’da ABD’den gelecek
haftalık işsizlik maaşı başvuruları verisi takip edilecek. Piyasaların esas odak noktası ise TCMB’nin PPK toplantısından
çıkacak sonuçlar olacak. Faizlerde herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Ancak TCMB’nin toplantı özetinde
vereceği mesajlar, önümüzdeki dönemde atacağı adımlar açısından ön plana çıkabilir. Ayrıca dün TTKOM
finansalları ile bilanço dönemi başladı. Türk Telekom’un kârı piyasa beklentilerine paralel olarak 335 milyon TL
(Konsensus Beklenti: 338 milyon TL) seviyesinde açıklandı. Bugün özelinde açıklanacak önemli bir bilanço bulunmuyor.
Yurtdışı piyasalarda dünkü negatif havanın, sabah saatlerinde pozitife döndüğünü görüyoruz. Asya piyasalarında alışlar
hakim. Dün satıcılı kapanan ABD piyasalarında vadeli kontratlar alıcılı işlem görüyor. Negatif kapanışlar gösteren
Avrupa piyasalarının yeni güne yükselişlerle başlaması bekleniyor.
Teknik anlamda güne hafif alıcılı başlamasını beklediğimiz endekste 81.000’ni ilk destek seviyesi olarak takip edeceğiz.
Bu desteğin üzerinde gün içi Al-Sat amaçlı pozisyonlar açılabilir. Endekste yaşanabilecek yükseliş denemelerinde ise
81.900 ilk direnç konumunda olacaktır. Sonraki dirençler olarak ise 82.500 ve 83.000 seviyeleri takip edilebilir.

Bugün Açıklanacak Veriler
10:00 Türkiye Tüketici Güven Endeksi Tem. (Önck: 66.45)
11:30 İngiltere Perakende Sat.-Aylık Haz. (Bekl: %0,3)
11:30 İngiltere Per. Sat. (Oto.Hariç)-Ayl. Haz. (Bekl: %0,3)
14:00 Türkiye TCMB Faiz Kararı (Bekl: %7,5)
14:00 Türkiye TCMB Gecelik Borçl. Faizi (Bekl: %7,25)

14:00 Türkiye TCMB Gec. Borç Ver. Faizi (Bekl: %10,75)
15:30 ABD Chicago Fed Ulus. Akt. End. Haz. (Bekl: -0,05)
15:30 ABD Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları (Bekl: 280 Bin)
17:00 AB Tüketici Güven Endeksi-Öncü Tem. (Bekl: -5,68)
17:00 ABD Öncü Göstergeler End.-Öncü Haz. (Bekl: %0,2)

Öne Çıkan Haberler
 ABD'de ikinci el konut satışları Haziran'da yüzde 3.2 artış ile yüzde 0.9’luk beklentinin çok üstünde

gerçekleşirken, yıllıklandırılmış bazda 8 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.*BloombergHT.
 BoE toplantı tutanaklarına göre enflasyon riski yükseliyor. Bu durum 8 yıldan bu yana yapılacak

En Çok Yükselen Hisseler
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ilk faiz artırımı için sürecin hızlandığına işaret etti. Miles, yapılacak faiz artırımlarının “kademeli”
olacağını söyledi.*BloombergHT.
Moody’s Fransa’nın bankacılık sistemi görünümünü Durağan’a yükseltti.
Yunanistan'ın iflastan kurtulmak için üçüncü kurtarma paketi karşılığında ön koşul olarak kabul ettiği
sert teklifler içeren reform programının ikinci bölümü Yunan Parlamentosu'nda kabul edildi. Tsipras,
Yunan hükümetinin Avrupalı muhafazakarlara karşı mücadele verdiğini ancak arzu edilen sonuca
ulaşamadığını söyledi.*BloombergHT.
Kamu Borcu/GSYİH oranı ilk çeyrekte, Euro Bölgesi'nde yüzde 92,9'a ve Avrupa Birliği'de yüzde
88,2'ye yükseldi.*BloombergHT.
Japonya’da ihracat Haziran’da yurtdışı talepteki artışla yükselirken ithalat düşük emtia fiyatlarıyla
baskılandı.*CNBC.
MHP Lideri Bahçeli, ''Erken seçimden korkmuyoruz. Her an seçim olacakmış gibi Kırıkkale'den
bugün startı veriyoruz'' dedi.*CNBCe.
“IŞİD tehdidine karşı sınırda fiziki güvenlik sistemi kurulacaktır" diyen Arınç, "Teröristlerin giriş
çıkışları engellenecek insani amaçlı geçişler devam edecektir.*BloombergHT.
Ak Parti ve CHP tarafından belirlenecek heyetlerin koalisyon görüşmelerini TBMM’de
gerçekleştirmeyi planladığı ifade ediliyor. Heyetlerin netleşmesinin ardından bugün veya hafta
başında temasların başlayabileceği kaydediliyor.*Star.
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 Borsa İstanbul Genel Müdürü seçimlerden sonra 2 yabancı yatırımcının Borsa İstanbul’a ortak olmak istediğini açıkladı.*Haber Türk.
 Dünya Bankası'nın "Emtia Piyasaları Görünüm Raporu"na göre son dönemde gerileyen emtia fiyatları yılın geri kalanında da düşmeye
devam edecek.*BloombergHT.
 AB ve EFTA ülkeleri toplamında otomotiv pazarı bu yılın ilk 6 ayında 2014'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 8,2 büyüyerek 7 milyon 414 bin
958 adet seviyesinde gerçekleşti. Haziran ayında ise otomotiv pazarında satışlar 2014 yılının aynı ayına göre yüzde 14,8 artarak 1 milyon
413 bin 911 seviyesine ulaştı. Türkiye, 2015 yılı ilk altı ayında yüzde 45,21 artışla Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 6. ülke olarak yer
aldı.*BloombergHT.
 HSBC Türkiye biriminin 750 milyon dolara ING'ye satışı için anlaşma sağlandığı belirtiliyor.*BloombergHT.
 İkinci çeyrekte BİME, bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,1, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,4 ve dört çeyrek ortalamalarına göre ise
yüzde 8 artış gösterdi.*BloombergHT.
 TESK Başkanı Palandöken yenilenmeyi bekleyen 83 AVM olduğunu söyleyerek, “Yaşlanan her 5 AVM’den 1’i batıyor” uyarısında bulundu.
Perakendeciler “Yenilenenler kurtarır” diyor.*Milliyet.
 AKENR: Genel Müdür Ahmet Ümit Danışman, Akenerji’nin finansal yapısını güçlendirmek istediklerini belirterek şunları söyledi: “Finansal
borçların yeniden yapılandırılması üzerinde çalışıyoruz. Zamanında santrallerin kurulması için alınmış yatırım kredileri var. Toplam borç
rakamımız artmıyor, borç yapısının şirketin yapısına uyarlanması için çalışıyoruz. Daha iyi şartlarla finansman bulma, yeniden finansman
sağlama imkânı mevcut. Finansal yeniden yapılandırma konusunda yılın son çeyreğinde bir netlik sağlamış oluruz.”*Dünya. Şirketin ve
iştiraklerinin mevcut tüm borçlarının refinansmanı ve vade uzatımını sağlamak üzere 1.1 milyar USD kredi için ön protokol yapılmıştır.
 AKFEN: Hisse geri alım programı kapsamında 22 Temmuz’da 7.72-7.85 TL fiyat aralığından 32 bin adet hisse alınmıştır.
 AKGUV: Bugün %17.42 bedelsiz sermaye artışı gerçekleşecektir. Düzeltilmiş fiyat 4.02 TL’dir.
 FINBN: 165 mn TL bedelsiz sermaye artışı yapılmasına karar verilmiştir.
 GSDHO: 29.07.2015 tarihinde hisse başına 24 kuruş nakit temettü ödenmesine karar verilmiştir. Temettü verimi %16 olmaktadır.
 KIPA: Mağazalarının bir kısmının Beğendik’e satış görüşmelerinin bir takım koşulları içeren protokol dahilinde sürdüğü açıklanmıştır.
 KUYAS: %100 bedelli ve %100 bedelsiz olmak üzere toplam 18.15 mn TL sermaye artış kararı alınmıştır. Hatipoğlu Apartmanı Göztepe
İstanbul projesi için 21 Temmuz’da adi ortaklık anlaşması yapılmıştır. İnşaat projesi toplam 15 bin m2 inşaat alanında gerçekleştirilecek olup,
76 adet daireden oluşmaktadır. 20 adet daire Adi Ortaklık tarafından satışa sunulacaktır. Proje tamamlandığında 20 adet dairenin tahmini
satış geliri 31.8 mn TL'dir. Bu tutardan 22.3 mn TL'nin Şirket geliri olarak kaydedilmesi hedeflenmektedir.
 NTHOL/NTTUR: Devralma yoluyla birleşme kararı kapsamında uzman kuruluş raporu için anlaşma yapılmıştır.
 PETKM: SOCAR'ın başkanı Rovnag Abdullayev Azerbaycan haber ajansı APA-Economics'te yer alan açıklamasına göre, "Yüzde 10 payı
devletten, kalanını da piyasadan aldık, şimdi bu hisselerin bir kısmını satmak istiyoruz” dedi.*Hürriyet. 2015 yılında, hakim ortağı STEAŞ iki
seferde BİST Toptan Satışlar Pazarında toplam %5 oranında pay satışı gerçekleştirmiştir. Piyasada benzer olumlu şartların oluşması
halinde STEAŞ'ın, doğrudan veya dolaylı olarak şirketimizdeki payları %51'in altına düşmeyecek şekilde, pay satışı yapmasının her zaman
olduğu gibi imkan dahilinde olduğu belirtilmiştir. Henüz piyasada bu şekilde bir talep olmaması nedeniyle pay satışı yapılmasına yönelik
olarak alınmış bir karar olmadığı ve yakın ve/veya uzun dönemde Petkim paylarında %51 çoğunluğun altına düşme yönünde bir plan veya
düşüncenin kesinlikle bulunmadığı ifade edilmiştir.
 TRCAS: Bağlı ortaklığı Turcas Enerji ile ABEMDA bünyesindeki Azalternativenerji Türkiye ve Azerbaycan'da geliştirilecek güneş, rüzgar ve
jeotermal kaynaklara dayalı enerji santrali yatırımları yapmak üzere işbirliği yapmak ve ortak proje gerçekleştirmek amacıyla protokol
yapmıştır. Niyet protokolü 3 yıllık süreyi kapsamaktadır.
 ULUUN: Lübnan’da mukim New Tech Sal şirketiyle 8.35 mn USD tutarlı anlaşma yapılmıştır. 2014 yılında gerçekleştirilen toplam ihracat
tonajının %23’ü büyüklüğündedir.
 YKBNK: 1 yıllık dönem içerisinde bir veya birden fazla ihraç şeklinde toplamda 1 milyar Euro veya muadili yabancı para veya Türk Lirası
tutarına kadar, yurt içinde halka arz edilerek veya nitelikli yatırımcılara veya tahsisli satış yöntemi ile veya yurt dışında satılmak üzere ipotek
teminatlı menkul kıymet ihraç edilmesine karar verilmiştir. Yurtiçinde 5 yıl vadeyi aşmayacak şekilde 10 Milyar TL'ye kadar farklı vadelerde
Türk Lirası cinsinden borçlanma aracı ihracına karar verilmiştir.

Makro Haberler
 Açıklanan herhangi bir makroekonomik veri bulunmamaktadır.
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Uzun Vadeli Portföy Önerimiz
GÜNCELLENMİŞ MODEL PORTFÖY* - Araştırma
Önc.
Hisse
Kapanış Gün K. Değ. (%) Hedef
-0.94% 19.60
AKCNS
15.80
15.95
0.41% 51.90
BIMAS
48.90
48.70
0.20% 6.32
ENKAI
5.00
4.99
-0.24% 10.40
GARAN
8.15
8.17
0.00% 15.20
TCELL
12.60
12.60
0.54% 10.60
THYAO
9.26
9.21
-1.88% 3.00
TRKCM
2.09
2.13

Getiri
Potans.(%)
24.1%
6.1%
26.4%
27.6%
20.6%
14.5%
43.5%

* 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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