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Piyasa Beklentisi
Dün siyasi taraftan yapılan açıklamalar sonrası koalisyon umutlarının azalması ve yerini erken seçim endişesine
bırakması, dün piyasalardaki baskının en temel nedeni idi. Bir ara kayıpların %3,1’lere kadar ulaştığı BIST-100 endeksi
seans sonunda gelen tepki alımlarıyla beraber kayıplarını bir kısım telafi etti. Endeks günü %1,39 düşüşle 77.085
seviyesinde tamamlarken, hacim son 9 işlem gününün en yüksek seviyesi olan 3,81 milyar TL seviyesinde
gerçekleşmiştir.
Dün TL’nin ciddi anlamda değer kaybetttiği günün ardından, sabah saatlerinde 2,84 seviyesinin altında işlem gören
USDTRY, açılışın sert satış baskısıyla olabileceğine işaret ediyor. Özellikle dolar endeksindeki (DXY) gevşeme ve
Euro/Dolar paritesinde yukarı yönlü harekete nazaran negatif ayrışan TL, piyasada endişe unsuru olacaktır. WTI ve
NYMEX petrolün hızla $40 seviyelerine kadar gerilemesi ve Altın fiyatlarında yeniden $1.110-$1.1120 bandında işlem
görüyor. Bu durumu gelişmekte olan piyasalar (EM) açısından bir risk unsuru olarak görmeyi sürdürüyoruz.
Siyasi cepheden gelen açıklamaların etkisiyle volatilitenin arttığı endekste görüşme bittikten sonra, liderlerin açıklama
yapmalarından önce “görüşmenin olumsuz geçtiği” haber akışıyla beraber satış baskısı hız kazanmıştı. Akşam liderlerin
yaptığı açıklamalar sırasında 75.800 seviyelerine kadar gevşeyen endeks, seans sonunda MHP’nin görüşmeler
konusunda esneyebileceğine ilişkin beklentilerin de etkisiyle tepki alımlarıyla karşılaştı.
ABD’den gelen veriler ise genel anlamda beklentilere paralel idi. Ancak bir önceki ayın perakende satışlar verisinin
negatif’ten pozitife revizyonu piyasada moralleri bir miktar bozdu. Aylık bazda manşet veri tahminler dahilinde %0,6,
çekirdek veri de %0,4 ile beklentilere paralel açıklandı. Haftalık işsizlik maaşı başvuruları 274 bin kişi ile 270 bin kişilik
öngörüye yakın geldi. Haziran ayı perakende satışlar verisi ise -%0,1’den %0,4’e revize edilince; Fed temelinde Eylül ayı
ihtimalinin güçlenmesi üzerinden fiyatlamalar aşağı yönlü bir miktar hız kazandı.
Bugün takvime, 12:00’da Euro Bölgesi’nin büyüme ve TÜFE verileri ile başlıyoruz. Özellikle büyümede zayıf bir verinin
gelmesi, ECB’den parasal genişleme hamlesi gelebileceği ihtimali ile beraber pariteyi yukarı itebilir. Bu durum
EM’ler tarafında pozitif fiyatlamalara neden olacaktır. Öte yandan 15:30’da ABD’deki ÜFE verisi de piyasaların
radarında olacak. Günün en önemli gündem maddesi ise ABD’de saat 16:15’te açıklanacak olan Temmuz ayı
sanayi üretimi olacak. Temmuz ayında sanayi üretiminin aylık bazda %0,3 artış göstermesi bekleniyor. Beklentilerin
altında bir veri, büyüme tarafından endişelere neden olacağından, DXY’de aşağı yönlü hareketlere, buna bağlı
olarak EM’lerde POZİTİF fiyatlamalara neden olabilir. Bu nedenle, yurtiçindeki haber akışı kadar, ABD’deki sanayi
üretimi verisinin de piyasalar açısından esas belirleyici unsur olacağı görüşündeyiz.
Yurtdışı piyasalar karışık fiyatlanıyor. Asya tarafında Çin ve Hindistan dışındaki borsalar ekside. Hafif aşağıda kapanan
ABD piyasaları sonrası vadeli kontratlar sabah itibarıyla yatay seyrediyor. Satıcılı kapanan Avrupa piyasalarının güne
satıcılı seyrini koruyarak açılması bekleniyor.
Dün gündemin etkisiyle değer kaybeden endekste satışların artan işlem hacmi ile gerçekleşmesi dikkat çekiyor. Teknik
göstergelerde güç kaybının sürdüğünü gördüğümüz endeksin 75.250 desteğinin yaklaşan hareketler sonrasında tepki
alımları ile karşılaştığını görüyoruz. Bugünde satıcılı başlaması beklediğimiz endekste 76.600 seviyesini ara destek
olarak takip edeceğiz. Açılış sonrasında bu desteğin üzerinde tutunma çabası görebiliriz. Ancak 76.600’ün altına sarkan
hareketlerde ise sırası ile 75.800 ve 75.250 seviyeleri sırası ile alt destekler olarak takip edilebilir. 75.250 orta vade de
önemli destek konumunda. Endekste yaşanabilecek gün içi tepki hareketlerinde ise 77.300 ve 77.700 seviyeleri ilk
dirençler olarak takip edilebilir.

Bugün Açıklanacak Veriler
09:00 Almanya Büyüme (Öncü)-Yıllk. 2Ç2015 (Bekl: %1,5)
12:00 AB Büyüme (Öncü)-Yıllk. 2Ç2015 (Bekl: %1,3)
12:00 AB TÜFE -Yıllık Tem. (Bekl: %0,2)
12:00 AB Çekirdek TÜFE -Yıllık Tem. (Bekl: %1,0)
15:30 ABD ÜFE -Aylık Tem. (Bekl: %0,1)

15:30 ABD Çekirdek ÜFE -Aylık Tem. (Bekl: %0,1)
16:15 ABD Kapasite Kullanım Oranı Tem. (Bekl: %78)
16:15 ABD Sanayi Üretimi-Aylık Tem. (Bekl: %0,3)
16:15 ABD Michigan Tük. Güv. End. (Öncü) Tem. (Bekl: 93,5)

Öne Çıkan Haberler

En Çok Yükselen Hisseler
Hisse

Kapanış

Değ. (%)

Hacim (TL)

ANELE

1.03

8.4%

6,999,413

EGEEN
BFREN
BRYAT

220.00
143.00
28.65

4.5%
4.4%
4.4%

29,514,479
4,172,305
1,871,017

KOZAL

25.50

4.1%

15,668,522

En Çok Düşen Hisseler
Hisse

Kapanış

Değ. (%)

Hacim (TL)

EUHOL

1.71

-18.6%

2,465,589

ASUZU
USAK
PGSUS

20.00
1.55
21.60

-9.7%
-7.2%
-7.1%

14,496,858
53,381,599
42,980,117

SASA

2.30

-6.5%

8,799,980

 ABD'de işsizlik başvuruları son 40 yılın en düşük seviyesi yakınında dalgalanıyor ve bu durum, işten
çıkarılmaların yavaşladığını ve işgücü piyasasında sakin bir iyileşme olduğunu işaret ediyor.*BloombergHT.
 Avrupa Merkez Bankası'nın son toplantı tutanaklarında, Çin'in beklentilerden daha ciddi ters bir etki yapma
ihtimali olduğu ifade ediliyor. Yetkililerin enflasyonun olağan seviyelerin altında olduğunu düşündüğü ve
fiyatlarda bir toparlanma konusunda emin olamadıkları ifade edildi. Yunanistan krizine ilişkin ise, bulaşıcılık
riskinin herhangi bir belirtisi olmadığını kaydettiler. Varlık alım programının esnek olabileceği noktasında
hemfikir olunduğu ifade edildi.*BloombergHT.
 Yunanistan’da ekonomik büyüme şaşırttı. Üçüncü Kurtarma Paketi’nin parlamentoda görüşüldüğü sırada GSYH
büyümesinin ikinci çeyrekte %0,8’e ulaştığı açıklandı. İlk çeyrekteki GSYH ise %0,2 daralmadan yatay seyre
revize edildi.*Euronews. IMF, Yunanistan'a yönelik 3. kurtarma paketine, Avrupalı kreditörlerin ülkenin borcunu
hafifletmesi halinde katılacak.*BloombergHT.
 PBOC, Salı günü başlattıüğı devalüasyon sürecinde, üç gün art arda referans kurunu düşürdükten sonra bugün
hafifçe artırmasının ardından düşüşünü durdurdu. Fitch Ratings: "Yuanın daha fazla miktarda devalüe edilmesi,
Asya
Pasifik
ülkelerinin
halihazırda
karşılaştığı
ekonomik
zorlukları
daha
geniş
ölçüde
artırabilir"*BloombergHT. Moody’s Çin’in kur reformundaki ilerleenin kredi notu için pozitif olduğunu açıkladı.
 Davutoğlu, hükümet kurma süreci kapsamında görüşmek üzere, MHP Genel Başkanı Bahçeli'den randevu
istedi, Bahçeli ise "Şartlar baki kalmak kaydıyla görüşmeye açığız" dedi.*BloombergHT.Davutoğlu, erken
seçimin en güçlü ihtimal olduğunu belirterek CHP ile yapılan görüşmeler sonrası şu anda hükümet ortaklığı
kuracak bir zemin olmadığını söyledi.*NTVPara.

Şirket ve Sektör Haberleri
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 Fikri Işık, yerli otomobilin 3 yıl sonra ticarileşmesinin hedeflendiğini bildirdi.*BloombergHT.
 Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu haziranda ayında 178,2 milyar dolara yükseldi.*BloombergHT.
 Türkiye mobilya sektörünün gözü ABD pazarında. Mobilyacılar, "ABD mobilya ithalatı yaklaşık 30 milyar dolar, bu pazardan pay almayı
hedefliyoruz" dedi.*Dünya.
 AEFES: Anadolu Efes'in konsolide satış hacminin, esas olarak, Ukrayna'daki zorluklar ve CCİ'nin uluslararası meşrubat operasyonlarında
revize edilen hedefler nedeniyle yatay seviyede kalmasını veya çok az düşüş göstermesini beklemektedir. Konsolide satış geliri büyümesinin
satış hacimlerindeki büyümenin üzerine çıkmasını beklerken, nominal olarak FAVÖK büyümesinin de satış geliri büyümesinin üzerinde
gerçekleşeceğini öngörüyor. Bira operasyonlarında yükselen marjlar sayesinde daha önce marj artışlarıyla ilgili verilem hedefler korunurken,
meşrubat operasyonlarında ise marjların yatay seyretmesini veya hafifçe düşmesi bekleniyor.
 AKBNK: 1 yıl vadeli 1,215 mn USD ve 3 yıl vadeli 335 mn USD olmak üzere 1,550 mn USD tutarında sendikasyon kredisi alınmıştır.
 AKGRT: Temmuz ayı prim üretimi yıl bazında %13 düşerek 131.5 mn TL olurken yıl bazından itibaren prim üretimi yıl bazında %8
gerileyerek 1,016 mn TL olmuştur.
 AKSEN: temeli 2012 yılında atılan, yerli kömür kullanarak enerji üretecek olan 390 mn USD yatırımlı ve 270 MW kurulu güçteki Aksa Göynük
Enerji Termik Santrali'nin açılışı bugün yapılacaktır.
 ALKIM: Ankara-Çayırhan Tesislerindeki kapasite artışı yatırımı ile ilgili olarak ÇED alınmıştır.
 ASELS: Yurtdışından bir müşteri ile SARP Uzaktan Komutalı Silah Sistemi tedariğine yönelik 11.9 mn USD tutarında anlaşma yapılmıştır.
 AYGAZ: Rekabet Kurulu bayilerinin yeniden satış fiyatını belirle konusunda ihlal olup olmadığını belirlemek üzere açtığı soruşturmada
savunma talep etmiştir.
 BAGFS: Türkiye'nin ilk Granül Stabilize Amonyum Nitrat (AN) ve Granül Kalsiyum Amonyum Nitrat (CAN) kimyevi gübre fabrikasında
deneme üretimine başlanmıştır.
 CEMAS: Bağlı ortaklığı Özışık İnşaat’ın iktisadi ve siyasi belirsizlikler nedeniyle halka arzının başarılı olamayacağı değerlendirilerek halka
arz çalışmalarına son verilmiştir.
 EKGYO: Denizli Merkezefendi ASKGP işi ihalesinin birinci oturumunda en iyi teklif toplamda 100 mn TL ve şirket payında 15 mn TL olarak
verilmiştir. İstanbul Emlak Konut Ispartakule Evleri 1.Etap 1.Kısım inşaat ihalesinin ilk ihalesi yapılmıştır.
 HALKB: Bağlı ortaklıkları Halk Sigorta ve Halk Hayat ve Emeklilik hisselerinin blok satış kararı ÖİB tarafından iptal edilmiştir.
 KCHOL: Net karı 863 mn TL ile yıl bazında yatay kalırken beklentiden daha iyi gelmiştir.
 KRATL: Bakırköy Şenlikköy’de 815 alanlı arsa üzerinde belediyeden 6 adet bölümlü toplam inşaat alanı 1497 m2 olacak yapı ruhsatı
alınmıştır.
 ODAS: Çan -2 Termik Santrali, kısmi yerel çalışmalar devam etmekle beraber, inşaat ve mekanik işleri ile ilgili Ağustos ayı içinde saha
teslimi yapılacaktır. Köprübaşı HES tamamlanmış olup ticari işletme için Bakanlık kabulü aşamasına geçilmiştir. Değerli metal, kömür satışı
ve doğalgaz ticareti ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. İlk iki çeyreğin, geçen senenin aynı dönemi ile kıyaslandığında, yüksek bir
performansla tamamlanmış olmasına karşın devam eden 3. çeyrek döneminde şu ana kadar benzer sonuçlar ortaya çıkmadığı
görülmektedir. Urfa Doğalgaz Santrali seviyesinde 2012 yılından itibaren her yıl artan elektrik gelirleri, bu yıl her ne kadar bölgesel avantajlı
üretime devam ediliyor ve piyasaya göre primli elektrik satılabiliyor olunsa da geçen seneki rakamlarına ulaşamayacağı öngörülmektedir.
 PRZMA: Şirket ortağı 14 Ağustos’tan yılsonuna kadar hisse satışı planlamaktadır.
 SANEL: Şirket ortağı 13 Ağustos’ta 1.81 TL fiyattan 85 bin adet hisse almıştır.
 SNGYO: Seranit Granit 13 Ağustos’ta 0.69-0.70 TL fiyat aralığından 1 mn adet hisse alınmıştır.
 THYAO: THY, Polonya'nın milli havayolu LOT ile stratejik işbirliğine dair niyet mektubu imzaladı. Yolcular, daha fazla sefer ve bağlantı
alternatifi şansı bulacak.*Dünya.
 ULKER: Yıldız Holding ile Mısır ile Suudi Arabistan operasyonlarının bazılarında bulunan kontrol hisselerinin devralınmasına yönelik bir
mutabakat tesis edilmiştir. Ayrıca Kazakistan operasyonlarının alınması konusunda Yıldız Holding ile görüşmelerin başlanmasına karar
verilmiştir.
 USAK: Nagehan Yücekaya 11-12 Ağustos’ta 1.74-1.96 TL fiyat aralığından 4.99 mn adet alım ve 1.70-1.95 TL fiyat aralığından 13.73 mn
adet satım yaparak ortaklık payı %24.7’den %4.63’e gerilemiştir.

Makro Haberler
 Açıklanan herhangi bir makroekonomik veri bulunmamaktadır.

14 Ağustos 2015

Uzun Vadeli Portföy Önerimiz
GÜNCELLENMİŞ MODEL PORTFÖY* - Araştırma
Hisse
AKCNS
ENKAI
GARAN
SAHOL
TCELL
THYAO
TRKCM

Önc.
Kapanış Gün K. Değ. (%) Hedef
-1.03% 18.80
14.40
14.55
-0.40% 6.20
4.93
4.95
-3.08% 9.00
7.56
7.80
-3.43% 11.80
9.29
9.62
-1.26% 14.00
11.80
11.95
-1.44% 11.00
8.91
9.04
-3.09% 2.50
1.88
1.94

Getiri
Potans.(%)
30.6%
25.8%
19.0%
27.0%
18.6%
23.5%
33.0%

* 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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