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Piyasa Beklentisi
Endeks dün sabah saatlerinde TL’deki negatif ayrışmanın etkisiyle aşağı yönlü boşluklu açılış yapmıştı. Gün içinde
siyasi cepheden gelen haber akışı endekste satış baskısını artırdı. BIST-100 günü %1,94 düşüşle 78.174 seviyesinde
tamamlarken Bankacılık endeksindeki değer kaybı %3’lere ulaştı. Çarşamba günü oluşan boşluk ise sert geri çekilmeye
rağmen henüz kapanmadı. İşlem hacmi ise 2.46 milyar TL ile bir günlük aranın ardından tekrar zayıf seyrine geri döndü.
Çin’den gelen üst üste devalüasyonlar piyasaları -özellikle gelişmekte olan ülke borsaları ve para birimlerini- sarsmış
olsa da, bugün yapılan %1,1’lik 3. devalüasyona rağmen kur cephesi daha sakin. USD tarafında hafif bir güç kazanımı
söz konusu. USDTRY de sınırlı bir yükseliş ile 2,7760 seviyelerinde işlem görmekte. Asya paralarında ise genel olarak
dolar karşısında toparlanma seyri hakim. Emtialarda ise Batı Teksas Petrolu (WTI) ve NYMEX’in $43’e kadar gevşemesi
petrol fiyatlarındaki baskının, petrol ihracatçısı ülke paraları ve borsaları açısından halen risk unsuru olmaya devam
edeceğine işaret ediyor. Real ve Ruble, bu gelişmeler ile birlikte dolar karşısında güç kaybetmeye devam etmekte.
Ayrıca parite bazlı hareketler, Altın fiyatlarına da destek olmuş durumda. Teknik olarak $1.070 seviyelerinde taban
oluşturarak tepki hareketine başlayan Altın’ın ons fiyatı $1.120 dolar seviyelerine kadar artmış durumda.
Bugün gündem ağırlıklı olarak siyasi cephede oluşuyor. Dün piyasaları etkileyecek nitelikte bir veri yoktu ancak AK Parti
ve CHP’den gelen açıklamalar, koalisyon beklentilerini bir miktar azalttı. Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun “Perşembe
günü tarihi bir açıklama beklemeyin” demeci; bugün 14:00’da Ankara’da yapılacak zirveden “reform hükümeti”
kurulması sonucunun çıkma ihtimalini zayıflatmış durumda.
Öte yandan ABD tarafında yoğun bir veri akışını izliyor olacağız. USD’nin günün ikinci yarısındaki seyri açısından 15:30
ve sonrası oldukça önemlidir. Saat 15:30’da açıklanacak olan perakende satışlar verisinin esas belirleyici olacağı
görüşüdeyiz. Tüketici talebini ölçen veride aylık beklenti manşet tarafta %0,5, çekirdek (ulaştırma hariç) veride ise %0,4
artış olacağı yönündedir. Haftalık işsizlik maaşı başvurularının ise 270 bin olarak açıklanacağı tahmin ediliyor.
Perakende satışlar tarafında beklentilerin üzerinde açıklanacak bir veri, büyüme beklentilerini güçlendireceğinden
USD’de değer kazanımlarına, buna bağlı olarak gelişmekte olan piyasalarda (EM) OLUMSUZ fiyatlamalara yol açabilir.
Ancak, perakende satışların yaratacağı olası negatifliği dağıtacak unsur Haftalık işsizlik maaşı başvurularının da
tahminlerin altında kalması olabilir. Bu verilere ek olarak paritenin seyri açısından 14:30’da açıklanacak olan ECB
Temmuz ayı toplantı tutanakları takip ediliyor olacak.
Dış piyasalarda kur temelli endişelerle beraber oluşan tansiyon bir miktar düşmüş durumda. Sabahki tabloda Asya
piyasaları Çin hariç tepki alımları ile karşılaşmış durumda. Dünkü alıcılı kapanışların ardından ABD vadeli kontratları
%1,8-2 civarında yükselişle işlem görüyor. Paritedeki güçlenmeye rağmen düşüşlerle kapanan Avrupa piyasalarının ise
yeni güne tepki alımları ile başlaması bekleniyor.
Güne hafif satıcılı başlamasını beklediğimiz endekste 77.700’ü gün içi destek seviyesi olarak takip edeceğiz. Açılış
sonrasında bu desteğin üzerinde tutunmasını beklediğimiz endekste yaşanabilecek gün içi tepki hareketlerinde ise
78.750 ilk ara direnç konumunda olacaktır. Olası tepki denemelerinin güç kazanması için ilk etapta 78.750 seviyesi
aşılmalı. Bu seviyenin aşılması durumunda ise 79.250 seviyesi üst direnç olarak takip edilebilir.

Bugün Açıklanacak Veriler
09:00 Almanya TÜFE-Yıllık Tem. (Bekl: %0,2)
09:45 Fransa TÜFE-Yıllık Tem. (Bekl: %0,3)
14:30 AB ECB Toplantı Tutanakları
15:30 ABD Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları (Bekl: 270 Bin)
15:30 ABD İthalat Fiyatları – Aylık Tem. (Bekl: -%1,1)

15:30 ABD İhracat Fiyatları – Aylık Tem. (Bekl: -%0,3)
15:30 ABD Perakende Sat.-Aylık Tem. (Bekl: %0,5)
15:30 ABD Perakende Sat. (Ulş Har.)-Aylık Tem. (Bekl: %0,4)
17:00 ABD İşletme Stokları – Aylık Haz. (Bekl: %0,3)
TR TKFEN finansalları açıklanacak

Öne Çıkan Haberler

En Çok Yükselen Hisseler
Hisse

Kapanış

SASA

2.46

Değ. (%)

10.8%

Hacim (TL)

17,817,767

AKPAZ
OZKGY
NTTUR

2.86
1.58
1.69

3.6%
2.6%
2.4%

4,795,046
793,064
4,555,126

PAGYO

4.70

1.5%

62,117

En Çok Düşen Hisseler
Hisse

Kapanış

USAK

1.67

Değ. (%)

-12.6%

Hacim (TL)

14,577,185

EUHOL
YATAS
MEPET

2.10
1.99
2.56

-9.5%
-9.1%
-8.6%

309,623
2,926,002
21,597,962

RHEAG

1.01

-7.3%

2,898,081

 FED/ Dudley, Fed'in gelecek veriler ışığında yakın zamanda faiz arttıracağı konusunda umutlu olduğunu
söyledi.
 Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi Haziran'da bir önceki aya göre yüzde 0.4 gerileyerek beklentilerin üzerinde bir
daralma kaydetti. Avrupa Merkez Bankası'nın parasal genişleme hamlesinin etkileri Cuma günü açıklanacak
büyüme verisinde ortaya çıkabilir.*BloombergHT.
 BoJ/Shirai enflasyonun 2017 Mart’ında %2 civarına ulaşacağını tahmin etti.
 Çin Merkez Bankası yuan kurunu bugün de yüzde 1.1 devalüe ederek dolar başına 6.401 seviyesine çekti.
Yapılan açıklamada yuanı, makul bir seviyede ve dengede tutmaya devam edeceği kaydedildi. PBOC, referans
kuru önceki iki günde yüzde 1.6 ve yüzde 1.9 düşürmüştü. IMF, Çin'in yuanı devalüe etmesini memnuniyetle
karşıladığını açıkladı.*BloombergHT. Fitch, yuandaki değer kaybının ekonomik zorluklara işaret ettiğini açıkladı
 Güney Kore Merkez Bankası faizi %1.5 seviyesinde sabit tuttu.
 Davutoğlu, Ankara Palas'ta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile saat 14.00’da bir araya gelecek. CHP
Grup Başkanvekili Özgür Özel, görüşmede koalisyonun kurulup kurulmayacağının belli olacağını
söyledi.*NTVPara.
 Erdoğan, koalisyon hükümetinin kurulmasını istediğini söyledi. Erdoğan Davutoğlu'nu kast ederek "Kendi
ilkeleriyle de karşı düşüncenin örtüşmesi lazım. Herhalde örtüşmüyorsa, intihar edecek hali yoktur"
dedi.*BloombergHT.
 Bloomberg News'un haberine göre, gelişen piyasa yatırımcıları,Çin'in yuanı devalüe etmesinin ardından
paralarını yatıracak güvenli liman arıyorlar. Türkiye, eğer "tekrar" seçimlere gidilmeyeceği açık olarak ortaya
çıkarsa, böyle bir liman niteliğine sahip olabilir.

Şirket ve Sektör Haberleri
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 Bireysel tüketimi frenleyen önlemlerin devreye girmesiyle toplam kredi hacmi içinde bireysel kredilerin payı azalırken, sanayinin payı
yükseldi. Önlemler, hanehalkı yükümlülüklerinin varlıklarına oranını da düşürdü.*Dünya.
 AEFES: Bugün 2Ç2015 mali tablolarını açıklaması bekleniyor. Net karına yönelik piyasa beklentisi 157 mn TL.
 ALBRK: Eyad Kamel 300 bin adet hissenin borsada işlem görebilir hale gelmesi için MKK’ya başvuru yapılmıştır.
 CCOLA: Şirket net satış gelirlerindeki artışın hacim artışın üzerinde olmasını öngörüyor. Türkiye operasyonlarının net satış gelirlerinin fiyat
artışları ve küçük paketlerin payındaki artıştan olumlu etkilenmesini bekliyor. Orta Asya ülkelerinde kurlarda gerçekleşen ve gerçekleşmesi
muhtemel devalüasyonlar ile genel ekonomik yavaşlama ve Pakistan'da artan rekabetle birlikte fiyatların gevşek seyretmesine bağlı olarak,
konsolide FAVÖK marjının 2014 yılına göre yatay ya da sınırlı bir daralma göstermesini öngörüyor.
 ECILC: ECZYT 11-12 Ağustos’ta 2.60-2.65 TL fiyat aralığından 1.3 mn adet hisse almıştır.
 ECZYT: Eczacıbaşı Holding 12 Ağustos’ta 9.55-9.62 TL fiyat aralığından 172 bin adet hisse almıştır.
 EKGYO: Ankara Çankaya Çayyolu ASKGP işi ihalesinin ikinci oturumu 17 Ağustos’ta yapılacaktır.
 ENKAI: 2015/06 dönem sonunda kar payı avansı dağıtılmamasına karar verilmiştir.
 GARAN: Rekabet Kurulu idari para cezasına karşı açılan davada yerel mahkeme banka aleyhine karar vermesinin ardından Danıştay’da
süren temyiz davasında herhangi bir gelişme olmamıştır.
 RYGYO: Antalya Serik’te 17369 m2 alanlı lojistik deponun yapı kullanma izin belgesi alınmıştır. Söz konusu depo CRFSA’ya 7 yıllığına
kiraya verilmiştir.
 SAHOL: Yılsonu büyüme beklentileri özellikle Enerji grubundaki yılsonu satış ve faaliyet karlılığı büyüme beklentileri, başarılı optimizasyon
faaliyetleri, geçen yıla göre iyileşen hidroloji ve dağıtım bölgelerindeki operasyonel iyileştirmeler nedeniyle yukarı revize edilmiştir. Holdingin
banka dışı konsolide satış gelirinin %5-10 artması ve FAVÖK marjının %20-30 arasında olması beklenmektedir. Sanayi grubunun satış
gelirinin %5-15 artması ve FAVÖK marjının %5-15 arasında olması beklenmektedir. Enerji grubunun satış gelirinin %5-10 artması ve FAVÖK
marjının %40-60 arasında olması beklenmektedir.
 SANFM: İstanbul Bakırköy’de 9767 m2 villa 2.3 mn TL bedelle satılmıştır.
 SNGYO: Seranit Granit 12 Ağustos’ta 0.71 TL fiyattan 250 bin adet hisse almıştır.
 TGSAS: Danıştay vergi dairesinin karar düzeltme istemini reddederek vergi davası şirket lehine kesin sonuçlanmıştır.
 TKFEN: Bugün 2Ç2015 mali tablolarını açıklaması bekleniyor. Net karına yönelik piyasa beklentisi 48 mn TL.
 TOASO: İki yeni model aracın yatırım harcamalarında kullanılmak amacıyla Aralık 2022 vadeli 200 mn Euro uzun vadeli kredi imzalanmıştır.
 ULKER: Bugün 2Ç2015 mali tablolarını açıklaması bekleniyor. Net karına yönelik piyasa beklentisi 33 mn TL.

Makro Haberler
 Açıklanan herhangi bir makroekonomik veri bulunmamaktadır.
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Uzun Vadeli Portföy Önerimiz
GÜNCELLENMİŞ MODEL PORTFÖY* - Araştırma
Hisse
AKCNS
ENKAI
GARAN
SAHOL
TCELL
THYAO
TRKCM

Önc.
Kapanış Gün K. Değ. (%) Hedef
-4.28% 18.80
14.55
15.20
-2.56% 6.20
4.95
5.08
-3.23% 9.00
7.80
8.06
-0.31% 11.80
9.62
9.65
-0.42% 14.00
11.95
12.00
-1.20% 11.00
9.04
9.15
-2.51% 2.50
1.94
1.99

Getiri
Potans.(%)
29.2%
25.3%
15.4%
22.7%
17.2%
21.7%
28.9%

* 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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