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Piyasa Beklentisi
Dün yukarı yönlü açılışla güne başlayan BIST-100 endeksi, gün boyu benzer seyrini devam ettirdi. Bir ara endeksin
değer kazancı %1,1’e kadar yükseldi. BIST-100 dünü %0,86 yükselişle 78.803 seviyesinden tamamladı. Hacmin zayıf
kalmaya devam ettiği günde, 2.81 milyar TL’lik işlem oldu. Bankacılık hisselerinin %1,68 değer kazandığı günde, sanayi
endeksi %0,8 yükseldi.
Haftanın son işlem gününe başladığımız şu saatlerde kur tarafı oldukça sakin işlem görüyor. Dolar endeksi ve paritenin
dün kapanıştaki seeviyelerine yakın seyrettiği sabahta, USDTRY kuru da benzer bir performans gösteriyor. Bu durumu,
yatırımcıların bugünki ABD istihdam verileri ve yurtiçi özelinde Moody’s kararı öncesi risk iştahının düşük olduğu
yönünde değerlendiriyoruz. Yatırımcıların temkinli yaklaşımı, hacimsiz ve yatay seyrin ABD verilerine kadar
devam edeceğine işaret ederken, pozisyonlar için hisse bazlı hareketlerin takip edilmesi gerektiğini
düşünmekteyiz.
Geride bıraktığımız gün, gerek veri akışı gerekse siyasi gündem açısından nispeten daha sakin geçmişti. İngiltere
Merkez Bankası (BoE), beklendiği gibi %0,5 olan politika faizini ve 375 mlr £ olan parasal genişleme programını sabit
bıraktı. BoE’den gelen açıklamalarda ise faiz artırımı için aceleci olmadıklarını ve 2Ç2016 döneminde faiz artırımını
daha uygun bulduklarını ifade etti. ABD’den gelen öncü veri niteliğindeki haftalık işsizlik maaşı başvuruları ise 270 bin
kişi artış göstererek beklentilere paralel geldi ve piyasa etkisi oldukça sınırlı kaldı.
Bugün ise piyasalar tamamiyle ABD’den 15:30’da gelecek olan istihdam verilerine odaklanmış durumda. Özellikle
ortalama saatlik kazançlar (OSK) ve tarım dışı istihdam (TDİ) verileri, Fed’in faiz artırım süreci açısından en
önemli belirleyiciler olması sebebiyle fiyatlamalar üzerinde KRİTİK önem taşıyor. TDİ verisinin Temmuz ayında
225 bin kişi artış göstermesi, OSK verisinin ise aylık bazda %0,2 artış göstermesi bekleniyor. Beklentilerin üzerinde
açıklanabilecek istihdam verileri, Fed’in istihdam piyasasında görmek istediği gelişim açısından olumlu sinyaler olarak
algılanacaktır. Bu durum USD’nin güçlenmesi üzerinden, gelişmekte olan piyasalarda satış baskıları yaratabilir.
Öncü verilere baktığımızda, sinyaller halen karışık. Özellikle ADP Özel Sektör İstihdamı’nın zayıf gelmesi ve haftalık
işsizlik maaşı başvurularının tahminlerden fazla sapma göstermemesi, TDİ tarafında beklentilerin aşılması ihtimalini
sınırlıyor.
Yurtiçi gündemde ise Moody’s var. Moody’s’in bugün seans sonrasında kredi notuna ilişkin değerlendirmesi açıklanacak.
Analist ve ekonomistler, Moody’s’ten kredi notu ve görünümüne ilişkin herhangi bir değişiklik beklemiyor. Kredi notunu
açıklamayı 3 aydır üst üste erteleyen Moody’s’in bu kez notu ve görünümü teyid etmesi, piyasalarda hakim olan görüş.
Ancak siyasi risklere ilişkin tonlamanın sertleşmesi veya olası bir erken seçime vurgu yapılması, 4 Aralık’ta
yapılacak yılın son açıklaması öncesinde de herhangi bir ara karar gelebileceği algısını yaratabilir. Bu noktanın, bir risk
unsuru olarak masada olabileceği ihtimalini göz ardı etmemekte fayda görüyoruz. Moody’s dışında, Haziran ayı Sanayi
Üretimi verisi saat 10:00’da açıklanacak. Sanayi üretiminin yıllık bazda %3 artış göstermesi bekleniyor.
Dış piyasalarda, karışık fiyartlamalar söz konusu. Asya’da Endonezya borsası Rupee’deki negatif ayrışmanın etkisiyle
satıcılı seyrederken büyük piyasalarda değer kazançları görünüyor. Çin %2’lere yakın yukarıda işlem görüyor. ABD
piyasaları değer kayıplarıyla günü tamamladı. Vadeli piyasalar hafif satıcılı işlem görüyor. Dün hafif geri çekilmelerle
kapanan Avrupa piyasalarının yeni haftaya karışık açılması bekleniyor.
Güne yatay başlamasını beklediğimiz endekste 79.250 seviyesini gün içi işlemlerde ilk ara direnç olarak takip edeceğiz.
Günlük grafiklerde göstergelerin toparlanma çabasında olmasına rağmen yükseliş hareketinin ivme kazanabilmesi için
79.250 seviyesi aşılmalı. Bu seviyenin geçilmesi sonrasında pozisyonlar arttırılabilir ve üst direnç konumunda olan
79.900 ve 80.200 seviyeleri sırası ile üst dirençler olarak takip edilebilir. Endekste açılış sonrasında yaşanabilecek gün
içi satışlarda ise 78.300 ve 77.700 seviyeleri sırası ile destek konumunda olacaktır.

Bugün Açıklanacak Veriler
09:00 Almanya Dış Tic. Den. Haz. (Bekl: 21 mlr €)
09:00 Almanya Sanayi Üretimi-Yıllık Haz. (Bekl: %2,2)
10:00 Türkiye Sanayi Üretimi-Yıllık Haz. (Bekl: %3)
11:30 İngiltere Dış Tic. Den. Haz. (Bekl: -1,7 mlr £)

15:30 ABD Ort. Saatl. Kazn. Tem. (Bekl: %0,2)
15:30 ABD Tarım Dışı İstihdam Tem. (Bekl: 225 bin)
15:30 ABD İşsizlik Oranı Tem. (Bekl: %5,3)
Türkiye TUPRS finansal sonuçlarını açıklayacak.

Öne Çıkan Haberler
En Çok Yükselen Hisseler
Hisse

Kapanış

Değ. (%)

Hacim (TL)

CARFB

45.30

10.5%

2,054,542

USAK
CARFA
TUKAS

1.70
44.80
2.40

9.0%
8.6%
7.6%

21,087,092
3,342,828
8,017,481

2.47

6.9%

799,147

KRSTL

En Çok Düşen Hisseler
Hisse

Kapanış

SASA

2.35

Değ. (%)

-5.2%

Hacim (TL)

2,403,910

IHLAS
ALKIM
AFYON

0.23
13.75
6.28

-4.2%
-3.2%
-2.6%

422,347
6,292,096
109,179,461

FENER

40.35

-2.3%

13,340,793

 IMF, Yunanistan geniş kapsamlı reformlar yapmayı kabul edene kadar müzakerelerde resmi olarak yer
almayacağını belirtti.*Dünya.
 BoE/Faiz artışının zamanlamasının önceden kesin olarak bilinemeyeceğini ifade eden Carney, "Sıkılaşma
ekonomik gelişmelerin ve ihtimallerin bir sonucu olacak. Kısaca verilere bağımlı olacak" diye
konuştu.*BloombergHT. BoE/Broadbent enflasyon baskısı hissedilmediğinden faiz artırma aciliyetinin
olmadığını söyledi.
 Moody's, İngiltere'nin bankacılık sisteminin kredi notu görünümünü "negatiften" "durağana" çevirdi.*Dünya.
 BoJ, parasal teşviki genişletmekten kaçındı. Kuroda, ekonominin son dönemdeki zayıf seyirden toparlanacağını
ve enflasyonun ivmeleneceği iddiasında. Petrolün Japonya Merkez Bankası’nın varsayımından 15 dolar düşük
seviyede olması yeni teşvik geleceği iddialarını güçlendiriyor.*BloombergHT.
 Brezilya Merkez Bankası enflasyon hedefinden önemli sapma olması durumunda faizi yeniden artırabileceğini
açıkladı. Banka geçen hafta faiz oranlarını altıncı kez artırmış ve sıkılaştırmanın sonuna gelindiğini söylemişti.
 Mısır'da, "Yeni Süveyş Kanalı", Arap ve yabancı ülkelerin devlet başkanları ve temsilci heyetlerin katıldığı
törenle hizmete açıldı.*BloombergHT.
 Mayıs 2013'te Türkiye'nin kredi notunu yatırım yapılabilir seviyeye çıkaran Moody's, bu yıl ikinci gözden
geçirmesini bugün yapacak. Kuruluş, 10 Nisan'da Türkiye'nin kredi notu ve görünümünde güncellemeye
gitmeyerek, Türkiye'ye yönelik değerlendirmesini üçüncü kez ertelemişti.*BloombergHT.

Şirket ve Sektör Haberleri
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 Yabancı yatırımcılar, Borsa İstanbul'da üç aylık net alım sürecinin ardından temmuz ayında 248 milyon dolarlık net satış
gerçekleştirdi. Yabancıların yıl başından bu yana gerçekleştirdiği işlemlerde ise önceki 3 aylık net alımın ardından temmuz ayında net
satışları dikkati çekti.*Dünya.
 Bankalardan aldıkları sorunlu alacaklarla bugün 10 banka büyüklüğüne ulaşan 11 varlık yönetim şirketi, portföyü diğer bireysel alacaklara da
ulaşacak şekilde genişletmek istiyor.*Dünya.
 İKMİB, Ocak - Temmuz döneminde ihracatın 9 milyar 313 milyon dolara ulaştığını ve bu dönemde en fazla ihracatın Mısır, Irak ve Birleşik
Arap Emirlikleri'ne (BAE) gerçekleştirildiğini bildirdi.*Dünya.
 Bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş toplam kişi sayısı 2015 yılının ilk altı ayında, geçen yılın
aynı dönemine göre yüzde 6 artarak 734 bin kişi oldu.*Milliyet.
 BNTAS: Halka arzdan elde edilen brüt 20.4 mn TL gelirden 4.08 mn TL fiyat istikrarı fonu, 240 bin TL’si likidite sağlayıcı fonu ve 3.55 mn TL
halka arz masrafları olarak ayrılmış olup 13 mn TL şirketin vadeli mevduat hesabında tutulmaktadır.
 CARFA/CARFB: CarrefourSa’da imtiyazlı payların kaldırılmasıyla tek bir grupta CRFSA koduyla bugünden itibaren işlem görecek olup
referans fiyat 44.56 TL’dir.
 EGCYO: Büyük baş süt hayvancılığı alanında faaliyet gösteren %43.6 oranındaki iştiraki Tolina Tarım Hayvancılık modernizasyon
çalışmalarını tamamlayarak hayvan ithalatlarını gerçekleştirmiştir. Çiftlik Hastalıklardan Ari İşletme statüsünü kazanarak AB onaylı
çiftliklerden biri olmuştur. Organik üretim sertifikasyon işlemlerini tamamlayarak organik süt üretimi için gerekli olan sertifikayı da 4 Ağustos
2015 tarihinde almıştır.
 EKGYO: Ankara Çankaya Çayyolu ASKGP işi ilk ihalesinde toplamda en yüksek teklif 200 mn TL ve şirket payı 50 mn TL olarak verilmiştir.
Halen 5 ihalenin hazırlık sürecinde olduğunun altını çizen Kurum, Nevşehir, Denizli, Ankara ve İstanbul ihalelerinin yapılacağını söyledi.
Kurum, "Nevşehir'de 600, Denizli'de bin 500, Ankara Çayyolu'nda 500, İstanbul Ispartakule'de ise bin 800 konutun ihalesini yapacağız. Bu yıl
içinde yaptığımız 15 bin konutluk ihaleyle toplam sayıyı k 20 bine çıkaracağız. Ardından 4 bin 400 konutun ihalesi olacak. Böylece rakam 24
bine ulaşacak."*Sabah.
 GEDIK: Yönetim kurulu başkanı sahip olduğu 19.65 mn adet hisseden 5.62 mn adedinin borsada işlem görebilir hale gelmesi için MKK’ya
başvuru yapacaktır.
 GEREL: 10 mn TL tahsisli sermaye artışı için SPK’ya 6 Ağustos’ta başvuru yapılmıştır.
 ITTFH: Kurulmakta olan Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi'ni işletecek Innopark-Konya Teknoloji Geliştirme şirketine 50 bin TL bedelle ortak
olmaya karar vermiştir.
 KUYAS: Akalın Apartmanı Kalamış İstanbul projesi Adi İş Ortaklığı kat malikleriyle inşaat sözleşmesini 5 Ağustos’ta imzalamıştır.
 MRSHL: 10-16 Ağustos tarihleri arasında yıllık izinler nedeniyle Dilovası tesisleri ve bölge ofislerinde çalışma olmayacaktır.
 RTALB: İki şirket ortağı 6 Ağustos’ta 11.3 TL fiyattan 100 bin adet hisse satmıştır. 14.3 mn TL halka arz gelirinden 1.18 mn TL halka arz
maliyetleri, 2.15 mn TL SACEM pay alımı ve 1.4 mn TL medikal üretim kapasite yatırımı sonrasında kalan 9.6 mn TL vadeli mevduatta
tutulmaktadır.
 TEKST: Bağlı ortaklığı Tekstil Yatırım Menkul Değerler’in sermayesini 25 mn TL’den 65 mn TL’ye çıkarmaya karar vermiştir. Bankanın
unvanını ICBC Turkey Bank A.Ş olarak değiştirmeye karar vermiştir.
 TGSAS: 100 mn TL’yi aşmayacak şekilde nitelikli yatırımcıya 2 yıl vadeli borçlanma aracı ihracına karar verilmiştir.
 TUPRS: Bugün 2Ç2015 mali tablolarını açıklaması bekleniyor. Net karına yönelik piyasa beklentisi 493 mn TL.

Makro Haberler
 Açıklanan herhangi bir makro ekonomik veri bulunmamaktadır.
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Uzun Vadeli Portföy Önerimiz
GÜNCELLENMİŞ MODEL PORTFÖY* - Araştırma
Önc.
Hisse
Kapanış Gün K. Değ. (%) Hedef
0.00% 19.60
AKCNS
15.20
15.20
-0.63% 51.90
BIMAS
47.25
47.55
2.22% 6.32
ENKAI
5.06
4.95
2.16% 10.40
GARAN
8.04
7.87
-1.61% 15.20
TCELL
12.20
12.40
2.25% 10.60
THYAO
9.10
8.90
1.50% 3.00
TRKCM
2.03
2.00

Getiri
Potans.(%)
28.9%
9.8%
24.9%
29.4%
24.6%
16.5%
47.8%

* 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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