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Piyasa Beklentisi
Güne beklenenin aksine hafif alıcılı açılış yapan BIST-100 endeksi, gün içinde volatil bir seyir izledi. Şehit
haberleri ve işçilerin kaçırılmasına ilişkin haber akışları sonrası bir miktar olumsuz fiyatlama görülse de, endeksin
bir ara ABD’den gelen verilerin yarattığı olumlu havayla 74.260’a kadar yükseldiğini gördük. Bu seviyeden gelen
kâr realizasyonu sonrası BIST-100 günü %0,12’lik sınırlı bir değer kazanımı ile 73.656 seviyesinden günü
tamamladı. Pazartesi günü toparlanma eğilimi gösteren işlem hacmi dün 2,54 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.
Dün ABD’den gelen veriler, gelişmekte olan piyasalar açısından olumlu idi. ADP özel sektör istihdamı 200 bin
kişilik beklentinin altında 190 bin kişi olarak açıklanırken, birim istihdam maliyetleri 2Ç2015’de %1,4 ile
beklentilerin üzerinde bir daralma gösterdi. Fabrika siparişlerinde ise çekirdek veri beklentilerin tam tersi yönde
%0,6 geriledi. Verilerin piyasa açısından olumlu olduğunu gördük. ABD piyasalarının açılmasına yakın saatlerde
de endeks, veri etkisiyle alışlarını güçlendirmişti. Dün gece yayınlanan “Bej Kitap” raporunda, ekonomiye
ilişkin radikal bir değerlendirme bulunmuyordu. Rapora göre ülke genelinde Temmuz ve Ağustos aylarında
ekonomide ılımlı büyüme devam etti. İstihdamda ılımlı iyileşme yaşandığına vurgu yapan raporda imalat
sanayinin karışık görünümüne de dikkat çekildi.

Haftalık Ajanda

Dolar endeksinin ve Euro/Dolar paritesinin önemli bir değişim göstermediği sabah saatleri itibarıyla, TL’nin
gelişmekte olan para birimlerine karşı bir miktar daha pozitif ayrıştığını ve 2,95’in altında işlem gördüğünü
izliyoruz. Bu nedenle günün açılışında dünkü tepkinin devamını görebiliriz.
Endekste teknik olarak 73.300-73.400 bandı destek konumunu koruyor. Günlük ve saatlik grafiklerinde
göstergelerin karışık seyrine rağmen dünkü işlemlerde destek olarak çalışan bu bandın üzerinde gün içi
pozisyonlar açılabilir. Son 2 işlem gününde aşılamayan seviye olan ve gün içi ilk direnç olarak takip edilen
74.200’ün üzerinde yükseliş hareketinin ivme kazandığını görebiliriz.
Bugün güne saat 10:00’daki TÜFE verisi ile başlıyor olacağız. Piyasa beklentisi aylık enflasyonun Ağustos’ta
%0,11 seviyesinde gerçekleşeceği yönünde. Öte yandan 10:55 ve 11:00’da sırasıyla Almanya ve Euro
Bölgesi’nin, Hizmet ve Bileşik PMI verileri açıklanacak. 14:45’te açıklanacak ECB faiz kararı ise günün önemli
gündem maddesi olarak karşımıza çıkıyor. Toplantıdan faizlerde değişiklik beklenmezken, 15:30’daki
basın toplantısında Draghi’nin vereceği mesajlar dikkatle takip edilecek. Öğleden sonra ise ABD’de
15:30’da dış ticaret dengesi ve işsizlik maaşı başvuruları, 16:45’te hizmet ve bileşik PMI ve 17:00’da ISM Hizmet
PMI verisi açıklanacak. Özetle veri akışının yoğun olduğu bugün, volatilitenin yüksek olacağunu
düşünüyoruz.
Yurtdışında Çin borsası bugün ve yarın kapalı olacak. Diğer Asya borsalarının ise toparlanma gösterdiğini
görüyoruz. ABD piyasaları dün güçlü alışlar gösterirken, sabah saatleri itibarıyla vadeli kontratlar %1’in üzerinde
değer kazanımları ile işlem görüyor. Dün yataya yakın hafif satıcılı kapanan Avrupa borsalarının sabah açılışında
tepki alımlarının etkili olması bekleniyor.

Bugün Açıklanacak Veriler
10:00 Türkiye TÜFE-Aylık Ağu. (Bekl: %0,10)
10:00 Türkiye ÜFE-Aylık Ağu. (Bekl: %0,58)
10:30 İsveç Riskbank Faiz Kararı (Bekl: -%0,35)
10:55 Almanya Hizmet PMI Ağu. (Bekl: 53,6)
10:55 Almanya Bileşik PMI Ağu. (Bekl: 54,0)
11:00 Euro Bölgesi Hizmet PMI Ağu. (Bekl: 54,3)
11:00 Euro Bölgesi Bileşik PMI Ağu. (Bekl: 54,1)

11:30 İngiltere Hizmet PMI Ağu. (Bekl: 57,7)
14:45 AB ECB Faiz Kararı (Bekl: %0,05)
15:30 AB ECB/Draghi Basın Toplantısı yapacak.
15:30 ABD Dış Ticaret Dengesi Tem. (Bekl: -42,2 mlr $)
15:30 ABD Haft. İşs. Maaşı Başv. (Bekl: 275 bin)
16:45 ABD Hizmet PMI Ağu. (Bekl: 55,0)
17:00 ABD ISM Hizmet PMI Ağu. (Bekl: 58,2)

Öne Çıkan Haberler
 FED Bej Kitap raporuna göre, 11 bölgede konut ve otomobil satışlarının desteğiyle ılımlı büyüme
En Çok Yükselen Hisseler
Hisse

Kapanış

Değ. (%)

Hacim (TL)



CEMAS

0.64

12.3%

5,872,882

IHEVA
IHMAD
IHLAS

0.29
0.79
0.24

11.5%
9.7%
9.1%

875,872
11,077,744
6,882,673

BMEKS

2.29

8.0%

20,005,516
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En Çok Düşen Hisseler
Hisse

Kapanış

LOGO

20.10

Değ. (%)

-4.5%

1,266,038

ANELE
YKGYO
GSRAY

1.07
1.36
23.15

-4.5%
-3.5%
-3.3%

6,560,605
1,437,760
11,403,045




KUYAS

7.25

-3.2%

2,300,975



devam etti. Rapora göre çoğu bölgede istihdamda da 'ılımlı' iyileşme yaşandı. İmalat sanayi söz
konusu dönemde karışık bir görünüm sergiledi. Perakende satışların çoğu bölgede arttığı
belirtildi.*BloombergHT.
Çin ekonomisinin yavaşlaması, euronun güçlenmesi ve Euro Bölgesi’nde enflasyonun düşük
seyretmesi ECB’yi politikayı daha da gevşetmeye zorlayacak. ECB parasal genişleme (QE)
programının en az Eylül 2016’ya kadar süreceğini belirtmişti.*BloombergHT.
Polonya Merkez Bankası üst üste 5. toplantıda da faizi değiştirmeme kararı aldı.*BloombergHT.
BoJ/Kiuchi ekonomideki zayıflığa göre otomatik niceliksel gevşemenin uygun olmadığını söyledi.
Çin’deki yavaşlamanın riskleri artırdığını belirtti. Japonya’nın artık deflasyonda olmadığını ekledi.
FED’in faiz artışının piyasalar üzerinde devasa etki yapmasını beklemiyor.
IMF Çin’deki yavaşlamanın büyük ekonomilerin ortak hareket etmedikleri durumda global
ekonomiyi tehlikeye sokacağını söyledi.
Brezilya Merkez Bankası faiz oranını değiştirmeyerek %14.25’te bıraktı.
Moody's'den Banerji, "Türkiye'ye ilişkin temel senaryo 'Baa3' seviyesindeki "yatırım yapılabilir"
notun korunması yönünde" dedi.*BloombergHT.
Bugün TBMM saat 13.00’da Suriye ve Irak tezkere sürelerinin uzatılması için toplanacak. Erdoğan
saat 13.30’da B20 konferansına katılacak.

Şirket ve Sektör Haberleri
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 BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben yatırım ve kalkınma bankalarının 300 milyon dolarlık asgari sermaye şartının gevşetilebileceğini söyledi.
Büyüyen kredi talebinin ve uzun vadeli, kalkınmaya yönelik yatırımların kısa vadeli mevduat yapısı ile karşılanmasının zor olduğunu aktaran
Akben, yatırım bankalarının büyümesinin ve uzun vadeli yatımların bu alanda fonlanmasının gerekliliğinin altını çizdi.*BusinessHT.
 Geçen yıl 16.2 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşan ve yıllık 14 milyar dolar vergi ödenen telekomünikasyon sektörü, büyümeyi engelleyen vergi
ve cezalardan şikayetçi.*Dünya.
 Elektrik Üretim AŞ’ye ait 10 hidroelektrik santrali (HES) 5 grup halinde özelleştirilecek. Özelleştirmelerde son teklif verme tarihleri yine
sırasıyla 27 Ekim, 14 Ekim, 5 Ekim, 10 Kasım ve 20 Kasım 2015 olarak belirlendi.
 Kültür ve Turizm Bakanlığı 2015 yılı Temmuz ayı sınır giriş-çıkış istatistiklerini açıkladı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden alınan geçici veriler
ışığında ise Temmuz'da Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,10 artarak 5 milyon 480 bin 502'ye
ulaştı.*Milliyet.
 Daimler Otobüs Grubu Başkanı Hartmut Schick, Türkiye’de kalmaya ve yatırım yapmaya devam edeceklerini söyledi. Schick “Döviz kurunda
yaşanan hareketlilik bizi etkilemedi, planladığımız herşey yolunda” dedi.*Star.
 Türkiye Petrolleri Genel Müdürü 2015 yılında bayi sayısının 120 artarak 400 olmasını hedeflediklerini söyledi. Özelleştirmenin 2020’ye kadar
yapılabileceğini belirtti.
 ACSEL: TT Grup Elektrik 120 bin adet hissenin borsada işlem görebilir hale gelmesi için MKK’ya başvuru yapmıştır.
 AKFEN: Bağlı ortaklığı Akfenhes Yatırımları ve Enerji’nin bağlı ortaklığı Beyobası Enerji’nin Muğla’daki 1.09 MW kurulu güç kapasitesine
sahip SEKİYAKA II HES 2 Projesi'nin geçici kabulü yapılarak üretime geçmiştir. Bağlı ortaklıkları vasıtasıyla faaliyet gösterdiği 11
hidroelektrik santralinde toplam 204 MW kurulu güç kapasitesine ve yıllık toplam 853 GWs üretim kapasitesine ulaşmıştır.
 ANELE: Moskova’da Rusya şubesinin açılması için gerekli bütün işlem ve başvuruların yapılmasına karar verilmiştir.
 ANHYT: Trakya ve İç Anadolu II Bölge satış müdürlük şubeleri faaliyete başlamıştır.
 ARBUL: Bir ortak 100 bin adet hissenin borsada işlem görebilir hale gelmesi için MKK’ya başvuru yapmıştır.
 ATAGY: 2 yıl vadeli 50 mn TL nominal değerli borçlanma aracının nitelikli yatırımcıya ihracına karar verilmiştir.
 BMEKS: Hisse geri alım programı uygulanmasına karar verilmiştir.
 ECZYT: Eczacıbaşı Holding 2 Eylül’de 9 TL fiyattan 102 bin adet hisse almıştır.
 EKGYO: İstanbul Başakşehir Kayabaşı 3.Etap ASKGP işi olan Evvel İstanbul projesinde 615 adet konut ve 120 adet ticari üniteden oluşan
toplam 735 adet bağımsız bölüme ait Yapı Ruhsatları 31.08.2015 tarihinde alınmıştır.
 IHLAS: GAZİOSMANPAŞA’nın Karayolları, Sarıgöl, Yıldıztabya, Pazariçi, Mevlana mahallelerinde yaşayan vatandaşlar, 1/5000 ölçekli
nazım imar planına dava açmak üzere İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’ne başvurdu. Mahmutbey’de yeni inşa edilen İstanbul İdare
Mahkemesi önünde toplanan mahalle sakinleri, başvuru öncesinde farklı mahallelerden toplanan dilekçeleri bir araya getirdi.*Hürriyet.
 KARSN: İETT tarafından düzenlenen 410 adet Dizel Yakıtlı Solo Otobüs ihalesini alamamıştır.
 KERVT: FONFK tarafından tahsisli olarak alınacak 2.5 mn adet hisse için TSP’de işlem yapmak üzere Borsa İstanbul’a başvuru yapılmıştır.
 LKMNH: Hisse geri alım programı kapsamında 2 Eylül’de 2.24-2.25 TL fiyat aralığından 16 bin adet hisse alınmıştır.
 MMCAS: Bir ortak 75 bin adet hissenin borsada işlem görebilir hale gelmesi için MKK’ya başvuru yapmıştır.
 TGSAS: JCR, uluslararası yabancı para notu'nu ve görünümünü BBB- / Stabil olarak belirlemiştir.
 TKFEN: Berker ailesinden bir üye 2 Eylül’de 3.98 TL fiyattan 50 bin adet hisse almıştır.
 TRCAS: Turcas Gaz Toptan’ın devralınarak birleşme işleminin 6 aylık bilançolar üzerinden yapılmasına karar verilmiştir.
 TTKOM: CEO Rami Aslan, Türk Telekom'un hem borç oranı, hem de nakit akışının Avrupa'daki operatörlere göre çok daha iyi durumda
olduğunu belirterek, "Dolayısıyla biz bu döviz artışına iyi borçluluk oranıyla yakalandığımız için çok şanslıyız diyebilirim" dedi. 2005 yılı kasım
ayından bu yana grup olarak yaptıkları altyapı yatırımlarının bu yıl sonunda 20 milyar lirayı geçeceğini söyledi.*BloombergHT.
 YATAS: Yatak ve mobilya sektöründe faaliyet gösteren Yataş, İran'da 13'üncü mağazasını açtı. 14’üncü mağazasını bugün yine İran’da
açması bekleniyor.
 YKGYO: Bağlı ortaklığı Gelişim Gayrimenkul sermaye indirimine karar vermiştir.

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
0.73% 18.80
13.80
13.70
0.81% 6.20
4.95
4.91
-0.42%
7.14
7.17
9.00
-0.58% 11.80
8.53
8.58
0.00% 14.00
11.25
11.25
0.00% 11.00
7.77
7.77
0.58% 2.50
1.74
1.73

Getiri
Potans.(%)
36.2%
25.3%
26.1%
38.3%
24.4%
41.6%
43.7%

* 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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