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Piyasa Beklentisi
Dün, piyasaların hacimsiz ve volatilitenin düşük olduğu bir gün idi. BIST-100 endeksi 78.635-77.667 aralığında yaklaşık 1.000
puanlık bir bantta dalgalanarak günü, %0,07 gibi oldukça cüzi artışla 78.080 seviyesinden günü tamamladı. Endeks, 2.5 milyar
TL ile son 16 işlem gününün (Bayram arefesi hariç) en düşük hacmine geriledi. Bu zayıf geçen günde Bankacılık endeksi %0,55
değer kazanırken, sanayi endeksi %0,02 seviyesinde değişim göstererek günü yatay tamamladı.
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Piyasa oyuncularının gözü kulağı Fed’in FOMC toplantısından gelecek olan karar ve metinde vereceği mesajlar idi. Fed, politika
faizini beklendiği gibi %0-%0,25 seviyesinde sabit bıraktı. Toplantı özetinde verilen mesajlar içerisinde, istihdam piyasasındaki
gelişmeye yapılan vurgu ise dikkat çekiciydi. Faiz artırım süreci için oldukça önemli göstergelerden olan istihdam
piyasasındaki iyileşmenin sağlam temellere dayandığı ve istihdamın neredeyse dengeye geldiği belirtildi. Fed ayrıca
“istihdam piyasasında “daha çok” gelişme görülmesi gerektiğini” ifade etti. Ayrıca konut ve tüketici harcamaları tarafında halen
gelişebilme potansiyeli olduğuna dikkat çekilirken, enflasyonun enerji fiyatları nedeniyle yeterli gelişmeyi gösteremediğini belirtti.
Fed’in bir sonraki toplantısı 16-17 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek. Faiz artırımı için Eylül ayı halen en güçlü ihtimal olarak
gözükse de, Eylül toplantısı öncesi gerçekleşen son FOMC’den gelen bu temkinli mesajlar; ilk faiz artırımı için Aralık ayı
ihtimalinin de halen masada olduğuna işaret ediyor.

Haftalık Ajanda

FOMC’den gelen mesajlar sonrasında, Euro/Dolar paritesi temelinde gerçekleşen hareketlerle beraber Dolar’ın hızla değer
kazandığını görmekteyiz. Paritenin yeniden 1,10’un altına gevşediği sabah saatleri itibarıyla Dolar endeksi (DXY) %0,5 civarında
yükselişle yeniden 97 seviyesinin üzerine çıkmış durumdadır. Dolar/TL kuru da küresel FX piyasalarına paralel hareketler
göstererek sert bir artışla 2,77’nin üzerinde hareket ediyor. Dolar’daki bu sert değer kazanımının, gerek yurtiçi, gerek diğer
gelişmekte olan piyasalarda (EM) sert aşağı yönlü fiyatlamalara neden olması ihtimalini bugün özelinde güçlü
görüyoruz.
Veri takviminde önemli bir gelişmenin olmadığı dün, takip ettiğimiz ABD bekleyen konut satışları, hem aylık hem yıllık bazda
beklentilerin oldukça altında açıklandı. Aylık bazda sürpriz bir şekilde gerileyen veride piyasa etkisinin oldukça sınırlı kaldığını
gördük. TBMM’nin olağanüstü toplantısından da endeks özelinde etki yapacak nitelikte bir mesaj gelmedi.
Bugün ise veri akışının oldukça yoğun olduğu bir gün olacak. Yurtiçinde saat 10:30’da TCMB Başkanı Erdem Başçı’nın
sunumuyla açıklanacak olan III. dönem enflasyon raporu ve 14:00 PPK toplantı tutanakları takip edilecek. Özellikle Başçı’nın
sunumunda soru-cevap kısmından mesajlar alınmaya çalışacak. Ayrıca bugün 13:00’da AK Parti ve CHP koalisyon görüşmeleri
kapsamında yeniden bir araya gelecek. Daha önce taraflardan gelen açıklamalarla beraber Pazartesi günü yapılacak son
toplantı daha fazla önem kazandığından, bu zirveden önemli bir mesaj gelme ihtimalini güçlü görmüyoruz. Ayrıca bugün seans
sonrası açıklanacak olan banka bilançolarına ilişkin beklentiler, hisse bazlı hareketler üzerinden piyasalarda volatiliteyi artırabilir.
Yurtdışında ise ABD’den 15:30’da gelecek olan 2. çeyrek ilk tahmin GSYH ve kişisel tüketici harcamaları (PCE) verisi
FOMC toplantı özetinden sonra daha da ön plana çıkmış durumdadır.
Dış piyasalarda ise pozitif bir hava söz konusudur. Fed sonrası Asya piyasalarında alışların güçlü olduğu (özellikle Japonya’da)
bir gün izliyoruz. Dün de güçlü yükselen ABD piyasalarında vadeli kontratlar sabah saatleri itibarıyla hafif satıcılı seyretmekte.
Alıcılı kapanan Avrupa piyasalarında ise yeni güne sınırlı artışlarla başlaması bekleniyor.
Güne SATICILI başlamasını beklediğimiz endekste ilk destek seviyesi olarak 77.700’ü takip edeceğiz. Açılış sonrasında bu
desteğin üzerinde tutunma çabasının etkili olmasını beklediğimiz endeksin beklentimizin aksine 77.700 desteğinin altına
sarkması sonrasında gevşeme eğilimi ivme kazanabileceğinden gün içi açılmış pozisyonlar kapatılabilir ve alt desteklerde yeni
denge arayışı beklenebilir.

Bugün Açıklanacak Veriler
10:30 Türkiye Enflasyon Raporu (III. Dönem)
10:55 Almanya İşsizlik Oranı Tem. (Bekl: %6,4)
11:00 AB ECB Aylık Ekonomi Raporu
12:00 AB İş Dünyası Güven End. Tem. (Bekl: 0,15)
12:00 AB Tüketici Güven End. Tem. (Bekl: -7,1)
12:00 AB Ekonomik Güven End. Tem. (Bekl: 103,3)
12:00 AB Reel Kesim Güven End. Tem. (Bekl: -3,4)

14:00 Türkiye TCMB PPK Toplantı Tutanakları
15:00 Almanya TÜFE-Yıllık (Öncü) Tem. (Bekl: %0,2)
15:30 ABD Haf.İşs. Maaşı Başv. (Bekl: 270 Bin)
15:30 ABD GSYH Büyüme (İlk Tahm.) 2Ç2015 (Bekl: %2,6)
15:30 ABD Çekirdek PCE (İlk Tahmin) 2Ç2015 (Bekl: %1,6)
TR TCELL, HALKB, GARAN, YKBNK, HLGYO, TOASO, OYAK
Çimento finansal sonuçları.

Öne Çıkan Haberler

En Çok Yükselen Hisseler
Hisse

Kapanış

AVISA

50.40
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8.4%

Hacim (TL)

38,569,568

PARSN
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DOAS

5.18
34.60
15.85

7.0%
5.6%
5.3%

2,040,334
2,907,388
14,926,637
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22.15

4.7%

9,295,421

En Çok Düşen Hisseler
Hisse

Kapanış

Değ. (%)

Hacim (TL)

EUHOL

2.60

-19.8%

3,158

AFYON
TSPOR
ARMDA

12.25
1.60
6.54

-19.4%
-8.0%
-6.6%

2,619,324
43,800,032
2,373,189

KOZAL

23.85

-5.2%

12,549,189

 Fed'in açıklaması iş gücü piyasasında iyileşmenin devam ettiğine işaret etti. Ancak açıklama politika yapıcıların
faizleri ne zaman artırmayı planladığı ile ilgili net bir rehberlik sunmadı. Fed’in 17 Haziran’daki faiz tahminleri,
gösterge faiz tahmin medyanının yıl sonu için yüzde 0.625 olduğunu göstermişti. 2016 sonu tahmini ise yüzde
1.625 seviyesinde. Tüketici harcamaları ve konut sektörünün de güçlenmekte olduğuna işaret edilen bildiride,
enflasyonun ise önceki dönemlerde gerileyen enerji fiyatları nedeniyle hala Fed'in yüzde 2 hedefinin altında
seyrettiği vurgulandı.*BloombergHT.
 Bugün açıklanacak ABD büyüme verisinde çekirdek PCE deflatör FED kararı sonrasında izlenecek.CNBC.
 Euro Bölgesi'nde kişi başına düşen hanehalkı reel geliri ilk çeyrekte yüzde 0,9 artış kaydetti.*BloombergHT.
 Lagarde Yunanistan'a ilişkin şunları söyledi: "Yunanistan'ın kamu borcunu sürdürülemez olarak görüyoruz.
Yunanistan'ın borcunun yeniden yapılanması gerektiğini söyledik. Yunan ekonomisi aşırı düzenlemeler ile
potansiyelinden uzak, reform şart"*BloombergHT. Çipras, yeterli çoğunluk desteğini alamaması durumunda
erken seçim çağrısında bulunabileceğini söyledi.*CNBCe.
 Japonya’nın sanayi üretimi, beklentilerin üzerinde yükseliş göstererek zor durumdaki ekonomiye destek
oldu.IMF, Japonya’da büyümenin 2020’de deflasyon yıllarından kötü olacağını belirtti.*BloombergHT.
 Brezilya Merkez Bankası, üst üste 6. toplantıda da faiz artırımına giderek gösterge faiz oranını 50 baz puan ile
%14.25’e yükseltti ve borçlanma maliyetlerinin enflasyonu hedefe doğru yavaşlatmada yeterince yüksek
seviyede olduğu sinyali verdi.*BloombergHT.
 Lagarde, Çin'deki ekonomik büyümede görülen yavaşlamanın kontrol edilebilir olduğunu söyledi.*BloombergHT.
 AK Parti ve CHP heyetleri, koalisyon görüşmeleri kapsamında, saat 13.00’da bir araya gelecek.*BloombergHT.
 S&P yaptığı açıklamada, "Türkiye'de kredi büyümesinin, azalan tüketici güveni, yatırımlar ve ekonomik
büyümeyle yavaşlaması bekleniyor" değerlendirmesini yaptı.*CNBCe.

Şirket ve Sektör Haberleri
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 Geçtiğimiz yıl Türkiye’deki havalimanlarından geçen yolcu sayısının 166 milyona ulaşmasıyla birlikte IATA önümüzdeki yirmi yıl içerisinde
Türkiye’de yıllık yolcu sayısı artışının yüzde 5’in üzerinde olacağını tahmin ediyor.*Dünya.
 26 Ağustos’a ertelenen yeni iletişim teknolojisi 4G frekans ihalesi için yeni şartname yayınlandı. Yeni mobil iletişim teknolojisinin altyapısında
ilk yıl en az yüzde 30 yerlilik oranı aranıyor. Bu oran ikinci yıl yüzde 40, üçüncü yıl yüzde 45 olacak. Bu da yaklaşık 3 milyar Euro’luk asgari
bedele sahip olan 4G teknolojisini kullanacak olan mobil iletişim operatörlerinin taktik değiştirmesini sağlayacak. Yerli üreticiler ise yeni
ihalede bu kez şanslı olan taraf olacak. 4G’nin 1 Nisan 2016’dan itibaren kullanılması planlanıyor.*Hürriyet.
 Mevsim normallerinin üstünde seyreden sıcaklıklar, klima kullanımı ve tarımsal sulamayı artırınca, elektrik tüketiminde yeni rekor
kırıldı.*Milliyet.
 Erdoğan'ın Çin ziyaretinde Füze savunma sistemi ile ilgili müzakerelerin devam etmesi kararı alındı. Enerji, finans, savunma ve teknoloji
alanları işbirliğini geliştirmede öncelikli alanlar olarak belirlendi.*Sabah.
 ADCIM: Adana Çimento bugün 2Ç2015 mali tablolarını açıklaması bekleniyor. Net karına yönelik piyasa beklentisi 40 mn TL ve YF beklentisi
40 mn TL.
 AKFEN: Hisse geri alım programı kapsamında 29 Temmuz’da 7.89-7.95 TL fiyat aralığından 14 bin adet hisse alınmıştır.
 ASELS: Aselsan-Havelsan iş ortaklığı Sedef Gemi ile Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için inşa edilecek bir adet Havuzlu Çıkarma
Gemisi'nde (LPD) bulunacak savaş-elektronik sistemlerinin sağlanması ve entegrasyonu konusunda anlaşma yapmıştır. Aselsan’ın iş payı
127.3 mn Euro’dur.
 ATEKS: Maliki bulunduğu İstanbul ili, Bakırköy ilçesi, Osmaniye Mahallesi'ndeki 51 bin m2 alanlı taşınmazın tapu kayıtlarındaki
kamulaştırma şerhinin kaldırılması için yapılan çalışmalarda bir değişiklik olmamış ve mevcut durum devam etmektedir.
 BOLUC: Bugün 2Ç2015 mali tablolarını açıklaması bekleniyor. Net karına yönelik piyasa beklentisi 28 mn TL ve YF beklentisi 32 mn TL.
 BOSSA: 25.08.2015 tarihinde hisse başına 48.9 kuruş nakit temettü dağıtacaktır.
 DOHOL: Dergi Pazarlama ve Planlama şirketinde sahip olduğu %5.83 oranındaki paylarını 161 bin TL bedelle bağlı ortaklığı Doğan Dağıtım
Satış Pazarlama Matbaacılık şirketine satmıştır.
 EKGYO: İstanbul Ümraniye 1. Etap ASKGP işi Sarphan Finanspak’ta revize protokol ile şirket payı 243 mn TL’den 244 mn TL’ye artmıştır.
 ERBOS: Boru hatlarının modernizasyonu yatırımlarından iki adet boru hattı yatırımından birisinin yılbaşından itibaren devreye alınmasının
ardından diğer boru hattı yatırımı Temmuz ayı içinde üretime başlamıştır.
 ETYAT: Öz kaynaklarının etkinliğinin ve verimli kullanımı, faaliyet giderlerinin düşürülerek şirket net aktif değerinin artırılması amacıyla 6
aylık bilanço temel alınarak EUKYO’ya devrolunarak birleşme kararı alınmıştır. 30 günlük ağırlıklı ortalama fiyat ortalaması ETYAT için 0.47
TL ve EUKYO için 0.48 TL’dir.
 GARAN: Bugün 2Ç2015 mali tablolarını açıklaması bekleniyor. Net karına yönelik piyasa beklentisi 960 mn TL ve YF beklentisi 967 mn TL.
 HALKB: Bugün 2Ç2015 mali tablolarını açıklaması bekleniyor. Net karına yönelik piyasa beklentisi 584 mn TL ve YF beklentisi 568 mn TL.
 HLGYO: Bugün 2Ç2015 mali tablolarını açıklaması bekleniyor. Net karına yönelik YF beklentisi 12 mn TL.
 ISGSY: Bilişim Teknolojilerinde faaliyet gösteren Radore Veri Merkezi’nin %3’ü 946 bin USD bedelle satışı tamamlanmış olup satış karı 764
bin TL’dir.
 KLGYO: Referans Kartal ve Kiptaş Bahçeşehir projelerini yürüten iş ortaklıklarında %99’ar orana sahip olması nedeniyle 6 aylık bilançoları
konsolide açıklanacaktır.
 KUYAS: 26 adet daireden oluşacak Akalın Apartmanı Kalamış projesinde 6 adet daire KUYAS’ın içinde bulunduğu adi iş ortaklığı tarafından
alınacaktır. Şirketin elde etmeyi beklediği satış geliri 20 mn TL’dir.
 LOGO: Bilgi teknolojileri alanında faaliyet gösteren İntermat Bilişim’in hisse satım/alım opsiyon haklarını kullanması üzerine %49.9’unun 100
bin TL bedelle alınması tamamlanmıştır.
 MRDIN: Bugün 2Ç2015 mali tablolarını açıklaması bekleniyor. Net karına yönelik YF beklentisi 15 mn TL.
 TCELL: Bugün 2Ç2015 mali tablolarını açıklaması bekleniyor. Net karına yönelik piyasa beklentisi 622 mn TL ve YF beklentisi 628 mn TL.
 TMSN: Demiryolu işlerinde Patentes Talgo firması ile imzaladığı ortak proje, ortak girişim ve/veya teknoloji transferi yapılmasına ilişkin niyet
mektubu 25.12.2015 tarihine dek geçerli olmak üzere yenilenmiştir.
 TOASO: Bugün 2Ç2015 mali tablolarını açıklaması bekleniyor. Net karına yönelik piyasa beklentisi 195 mn TL ve YF beklentisi 183 mn TL.
 TURGG: Henüz bir Gayrimenkul Danışmanlık firmasından hizmet alınması yönünde sözleşme yapılmamış olup çalışmalar sürmektedir.
 USAK: Nagihan Yücekaya 22-28 Temmuz tarihleri arasında 1.14-1.51 TL fiyat aralığından 12.8 mn adet pay alımı ve 4.3 mn adet pay satışı
gerçekleştirerek pay oranını %19.6’ya yükseltmiştir.
 YKBNK: Bugün 2Ç2015 mali tablolarını açıklaması bekleniyor. Net karına yönelik piyasa beklentisi 351 mn TL ve YF beklentisi 353 mn TL.

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
0.32% 19.60
AKCNS
15.50
15.45
0.11% 51.90
BIMAS
47.25
47.20
0.80% 6.32
ENKAI
5.03
4.99
0.38% 10.40
GARAN
7.85
7.82
-0.81% 15.20
TCELL
12.30
12.40
-0.89% 10.60
THYAO
8.86
8.94
0.51% 3.00
TRKCM
1.98
1.97

Getiri
Potans.(%)
26.5%
9.8%
25.6%
32.5%
23.6%
19.6%
51.5%

* 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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