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Piyasa Beklentisi
Yeni haftaya alıcılı bir açılış yapan endeks, ilk seansın ortalarından itibaren satış baskısıyla karşılaştı ve bu geri
çekilmeler gün sonuna kadar sürdü. Siyasi ve jeopolitik süreçlerde önemli bir gelişmenin yaşanmadığı günde
BIST-100 endeksi %1,73 düşüşle 77.351 seviyesinden kapanırken, düşüşlerde bankacılık hisselerindeki geri
çekilmelerin etkili olduğunu gördük. Bankacılık endeksi %2,18 düşüş ile günü tamamladı.
Kur cephesinde dün aleyhimize oluşan tablo bugün sabah saatleri itibarıyla lehimize dönmüş görünüyor. Dolar
endeksi (DXY)’nin dün kapnışının hafif üzerinde olmasına ve Euro/Dolar paritesinin 1,11 seviyelerine yakın
noktalarda seyretmesine rağmen Dolar/TL kuru 2,77’nin altında 2,76 seviyelerinde işlem göremekte. Bu durum
dünkü satış baskısının aksine bugün tepki alışlarının etkili olmasına neden olabilir. Emtia tarafında da
önemli bir değişim olmaması ve petrol fiyatlarındaki düşüş eğiliminin devam etmesi de gelişmekte olan
piyasaları (EM) OLUMLU etkileyecek gelişmelerdir.
Dün gündemde siyasi ve jeopolitik gelişmelerin yanı sıra ABD’de açıklanan dayanıklı tüketim malları siparişleri
verisi takip edilmişti. Fed’in de yakından takip ettiği ulaştırma hariç (çekirdek) verinin %0,8 ile beklentilerin
üzerinde kalması, piyasalar üzerindeki satış baskısını artırdı.
Yeni günde AK Parti ile CHP heyetleri saat 13:00’da bir araya gelerek koalisyon müzakerelerini yürütmeye
devam edecek. Görüşme sonrasında yapılacak açıklamalar piyasalarda siyasi risk primi üzerinden volatilitenin
artmasına neden olabilir. Ayrıca bugün ABD’den yoğun veri akışının yaşanacağı bir günü takip ediyor olacağız.
16:00’da Mayıs ayı konut fiyat endeksi, 16:45’de imalat dışı öncü PMI ve 17:00’da tüketici güven endeksi
verileri piyasaların odağında olacak. Bugün başlayacak ve iki gün sürecek olan Fed toplantısı öncesinde ABD
verilerinin piyasa ağırlığının daha yüksek olacağı görüşündeyiz. Özellikle büyüme ivmesini sürdüren konut
piyasasındaki gelişmelere öncü olabilecek nitelikteki konut fiyat endeksi verisinin bir adım daha öne çıktığını
düşünüyoruz. Ayrıca NATO’nun Türkiye’nin çağrısı üzerine yapacağı toplantı bugün Brüksel’de
gerçekleştirilecek. Bu toplantıdan çıkacak olan mesajlar jeopolitik riskler açısından oynaklığı gün içinde artırabilir.
Küresel bazda satışların etkisini ikinci işlem gününe taşıdığını görüyoruz. Sabah saatleri itibarıyla Asya
piyasalarında karışık fiyatlamalar görmekteyiz. Özellikle Çin’de regülatörlerin “piyasayı korumaya ve sistematik
riski sınırlandırmaya yönelik adımlarını sürdüreceği” açıklamalarına rağmen satış baskısında herhangi bir ivme
kaybı takip edilmemekte. ABD piyasaları Çin’de son 8 yılın en kötü performansının görülmesi ile birlikte
düşüşünü 5. güne taşıdı. ABD vadelileri %0,4-0,45 yukarıda işlem görüyor. Sert satıcılı kapanan Avrupa
piyasalarının güne alıcılı açılış yapması bekleniyor.
Yurtdışı piyasalarda yaşanan değer kayıplarının etkili olduğu endeksin teknik göstergelerinde, güç kaybı sürüyor.
Güne hafif tepki alımları ile başlamasını beklediğimiz BIST-100’ün tepki denemelerinde 78.100-78.300 bandını
gün içi ilk direnç seviyeleri olarak takip edeceğiz. Tepki alımlarının güç kazanabilmesi için ilk etapta 78.300
seviyesi aşılmalı. Açılış sonrasında yaşanabilecek geri çekilmelerde ise 76.600’ü ilk destek seviyesi olarak takip
edeceğiz. Bu seviyenin de kırılması halinde ise 75.250 desteğine kadar gevşeme görebiliriz.

Bugün Açıklanacak Veriler
11:00 İtalya Tüketici Güven End. Tem. (Bekl: 109)
11:30 İngiltere GSYH-Çeyr. (Öncü) 2Ç2015 (Bekl: %0,7)
11:30 İngiltere GSYH-Yılk. (Öncü) 2Ç2015 (Bekl: %2,9)
16:00 ABD S&P/CS Konut Fiy.-Aylık May. (Bekl: %1,3)

16:00 ABD S&P/CS Konut Fiy.-Yıllık May. (Bekl: %5,6)
16:45 ABD Hizmet PMI (Öncü) (Bekl: 55)
17:00 ABD Tüketici Güven Endeksi Tem. (Bekl: 100)
17:00 ABD Richmond Fed İmalat Ende. Tem. (Bekl 6)

Öne Çıkan Haberler
 ABD Dışişleri Bakanlığı, PKK’yı terör örgütü olarak kabul ettiklerini ve Türkiye’nin bu örgüte karşı

kendini savunma hakkı olduğunu açıkladı.*Dünya.
En Çok Yükselen Hisseler
Hisse

Kapanış

Değ. (%)

Hacim (TL)

 Almanya'da iş dünyası güveni, Yunanistan endişelerinin azalması sonrası yükseldi.*BloombergHT.
 Euro Bölgesi geleceğe dönük ekonomi aktivitesi Haziran ayında toparlanmaya işaret etti.*RTT.
 IMF değerlendirmesinde, “Euro Bölgesi bulaşıcılık riskinin azaltıldığından emin olmalı, ekonomik

toparlanma güçlense de kırılganlıklar devam ediyor” denildi.*BloombergHT.

TSPOR

1.72

10.3%

42,622,685

 Çin menkul kıymet regülatörünün Pazartesi günü kapanışın ardından yaptığı açıklamaya göre

GUSGR
ALCTL
FENER

2.68
8.35
43.15

8.5%
7.9%
4.7%

660,315
88,999,887
51,437,442

KRSTL

2.36

4.0%

349,756

hükümet, hisse senetlerine verdiği desteği geri çekmedi ve piyasayı istikrarlaştırmaya devam
edecek.*BloombergHT.
 JCR Eurasia Başkanı, Türkiye'nin siyasi risk algılamalarındaki bozulmaların piyasalar üzerinde
yarattığı negatif etkilerin şimdilik sınırlı kaldığını ifade etti. Ökmen, kur, enflasyon ve faiz
yükselişlerinin kamu dengelerini bozucu sonuçlar üretmesini beklemediklerini dile
getirdi.*BloombergHT.
 AK Parti ve CHP heyetleri koalisyon görüşmeleri kapsamında, Ankara Palas Devlet Konukevi'nde
saat 13.00’da bir araya gelecek. NATO Konseyi, Türkiye'nin talebi üzerine, terör saldırıları ve
güvenlik durumuyla ilgili istişareler için toplanacak.*BloombergHT.

En Çok Düşen Hisseler
Hisse

Kapanış

Değ. (%)

Hacim (TL)

AFYON

18.80

-19.0%

1,792,940

KUYAS
GOLTS
ECBYO

9.25
69.15
1.22

-8.0%
-6.7%
-6.2%

7,628,161
25,263,387
543,438

ULUUN

1.84

-5.6%

2,032,722

Şirket ve Sektör Haberleri

28 Temmuz 2015

 DHMİ, geçen yıl 166 milyon olan havayolu yolcu sayısının, 2017'de yüzde 23 artışla 204 milyona çıkarılmasını hedefliyor. Uçak trafiğinde
2017 yılında 2014'e göre yüzde 21 artış bekleniyor. Yük taşımacılığında 2017'de geçen yıla göre yüzde 17 artış olacak.*BloombergHT.
 Ette, Kurban Bayramı öncesi fiyat, ithalat tartışması yine alevlendi. Besilik hayvan ithalatı devam etmesine karşın, fiyatlar yükselişini
sürdürüyor. Sektör temsilcileri daha da tırmanacağı görüşünde.*Dünya.
 Ülkenin artan enerji ihtiyacını karşılamak için yatırım düğmesine basılmış ve ortalama yılda 6 milyar dolarlık yatırım yapılmıştı. Üretim ve
dağıtımın özelleştirilmesiyle piyasa liberalleşti ancak tehlike çanları da çalıyor. Kulislerde iflasın eşiğine gelen şirketler olduğu
konuşuluyor.*Hürriyet.
 AFYON: Bedelli sermaye artış sürecinde makbuzların 28 Temmuz’da kaydi paya dönüşmesini takiben brüt takas uygulaması 28 Temmuz’da
sona erecektir.
 AKFEN: Akfen İnşaat’taki paylarının 58.9 mn USD bedelle devri önemli nitelikteki işlem statüsü kazanmadığı açıklanmıştır. Hisse geri alım
programı kapsamında 27 Temmuz’da 7.80-7.95 TL fiyat aralığından 19 bin adet hisse alınmıştır.
 AKSEL: Veysel Salihoğlu’ndan 412 bin TL ve VBG Holding’ten 2.1 mn TL alacağı kısa vadeli kambiyo evrakları alınarak mutabakata
bağlanmıştır.
 AKSGY: Ömer Dinçkök tarafından TTK m.439/1 uyarınca özel denetçi tayin edilmesi talebiyle 2015/706 E. sayılı dosyası nezdinde dava
açılmıştır.
 ARCLK: 2015 yılı beklentilerinde şirket beyaz eşya satış adedinde yurtiçinde %5 yurtdışında %2, ciroda %10 artış beklerken FAVÖK marjını
%10.5 ve uzun vadeli FAVÖK marjını %11 tahmin ediyor.
 ASELS: Dünyanın en büyük ilk 100 savunma sanayi kuruluşları listesinde 5 basamak yükselerek 62'nci sırada yer aldı.*BloombergHT.
 AVGYO/AVTUR/METRO/MEPET: Likidite sağlayıcılık faaliyetiyle ilgili olarak bir aracı kurumla anlaşma yapmıştır.
 EREGL: Tata Steel tarafından 8.7 mn TL bedelli davanın bir sonraki duruşması 8 Eylül’de yapılacaktır. Enerjia Metal Maden tarafından 68.3
mn USD bedelli davanın bir sonraki duruşması 9 Eylül’de yapılacaktır. Bor-San Isı Sistemleri tarafından 10.8 mn TL bedelli davanın bir
sonraki duruşması 9 Eylül’de yapılacaktır.
 FENER: Fenerbahçe'nin 2015-2016 sezonu Avrupa maçları için forma sponsoru Türk Hava Yolları oldu.*CNBCe.
 GARAN: BBVA Yönetim Kurulu Başkanı Gonzalez, "Türkiye'ye daha fazla yatırım yapmayı düşünüyoruz" dedi.*BloombergHT. Doğuş
Holding sahip olduğu paylardan şirket sermayesinin %14.9’una tekabül eden kısmını hisse başına dağıtılan 13.5 kuruş temettü haricinde
hisse başına 8.765 TL fiyattan BBVA’ya satış işlemini tamamlamıştır.
 ITTFH: Bir ortak 7-9 Temmuz arasında 2.08-2.72 TL fiyat aralığından 1.38 mn adet hisse almıştır.
 OYLUM: 2015 yılı cirosunun 20 mn TL olmasını bekliyor.*Matriks Haber.
 RYGYO: Kocaeli Çayırova’da daha önce kiraya verilen 18 bin m2’ye ilave olarak aynı firmaya 14 bin m2 depolama alanı kiraya verilmiştir.
Yıllık kira bedeli 1.65 mn USD’ye revize olmuştur. Kocaeli Çayırova’da 42 bin m2 lojistik depo inşaatı için yapı ruhsatı alınmıştır. İnşaatın 200
günde bitirilmesi planlanmaktadır.
 SAFGY: Yıldız Holding, Murat Ülker, Ahsen Özokur, GOZDE ve ULKER sahip oldukları 23.2 mn adet A ve B grubu hisseyi 125 mn USD
bedelle AKSGY’na satmak için devir sözleşmesi imzalamıştır. Gebze Balçık Köy’deki gayrimenkulün 30 mn USD üzerinde gelir oluşturması
durumunda farkın %26.15’i satıcılara ilave olarak ödenecektir.
 SAYAS: Plaka Mobilya’nın tamamının 1 mn TL bedelle devralınması 27 Temmuz’da tamamlanmıştır.
 SKBNK: JCR, uzun vadeli uluslararası yabancı ve yerel para notunu 'BBB-' ve görünümü İstikrarlı olarak teyit etmiştir.
 TMPOL: %170 bedelsiz sermaye artışında hak kullanımı 29 Temmuz’da gerçekleşecektir.
 TOASO: Yıllık izin dolayısıyla 03.08.2015 - 23.08.2015 tarihleri arasında üretim yapmayacaktır.

Makro Haberler
 TCMB’nin açıkladığı verilere göre Temmuz ayı kapasite kullanım oranı (KKO), yıllıklandırılmış bazda 1 puan yükselerek %75.8 seviyesine ulaştı ve son 1
buçuk yılın en yüksek seviyesine erişti. Mevsimsellikten arındırılmış KKO benzer şekilde son 1.5 yılın en yüksek seviyesine ulaşırken, aylık bazda 0.2 puan
artış gösterdi.
 Reel sektör güven endeksi yıllık bazda %3,3 düşerek Temmuz ayında 105.4 olarak gerçekleşti. Mevsimsellikten arındırılmuş veri ise %1,4 artarak 102.9
seviyesine yükseldi.
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Uzun Vadeli Portföy Önerimiz
GÜNCELLENMİŞ MODEL PORTFÖY* - Araştırma
Önc.
Hisse
Kapanış Gün K. Değ. (%) Hedef
1.31% 19.60
AKCNS
15.50
15.30
0.21% 51.90
BIMAS
47.20
47.10
0.20% 6.32
ENKAI
4.94
4.93
-2.76% 10.40
GARAN
7.76
7.98
-2.83% 15.20
TCELL
12.00
12.35
-2.49% 10.60
THYAO
8.63
8.85
-1.51% 3.00
TRKCM
1.96
1.99

Getiri
Potans.(%)
26.5%
10.0%
27.9%
34.0%
26.7%
22.8%
53.1%

* Model portföyümüzde yer alan şirketler, uzun vadeli temel analiz performansları
dikkate alınarak seçilmiştir. Yatırım kararları bu perspektife göre değerlendirilmelidir.
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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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