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AB
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Türkiye
AB
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Temmuz
Temmuz
Temmuz
Temmuz
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Japonya
Almanya
Türkiye
Türkiye
G.Afrika
AB
Đngiltere
Brezilya
ABD

Temmuz
Temmuz
Temmuz
Haziran
Temmuz

Dış Ticaret Açığı
ÜFE-Yıllık
Yurt Dışı ÜFE
Kısa Vadeli Dış Borç
TÜFE-Yıllık
Đnşaat Harcamaları
Ağustos Sanayi Sipariş Anketi
Ağustos Ay Ortası TÜFE
FOMC Toplantı Tutanakları

1.15 trl Y 822 mlr Y
-0.70% -0.70%

ÜLKE

DÖNEM

Japonya
Çin
Fransa
Almanya
AB
Đngiltere
ABD
ABD
AB
ABD
ABD

Ağustos
Ağustos
Ağustos
Ağustos
Ağustos
Temmuz
Haftalık
Ağustos
Ağustos
Temmuz
Temmuz

Dış Ticaret Fazlası
ÜFE-Yıllık
Perakende Satış-Yıllık
NAHB Konut Fiyat End.

16.6 mlr € 15.4 mlr €
6.90%
8.90%
0.40%
0.70%
53
53

19 Ağustos 2014 Salı
AÇIKLANACAK VERĐ

BEKLENTĐ ÖNCEKĐ

Özel Sektör Yurtdışı Kredi Borcu
Cari Fazla
23.5 mlr € 8.9 mlr €
TÜFE-Yıllık
1.80%
1.90%
ÜFE-Yıllık
0.20%
Perakende Satış Yıllık
2.60%
Đnşaat Đzinleri
1,001 bin 963 bin
Konut Başlangıçları
970 bin 893 bin
TÜFE-Yıllık
2%
2.10%
20 Ağustos 2014 Çarşamba

6.08%
8.70%

6.60%
3.50%
2
0.17%

21 Ağustos 2014 Perşembe
AÇIKLANACAK VERĐ

BIST100 Endeksi, geçtiğimiz hafta %3.17 oranında değer kaybederek 77.000 desteğinin altında
76.692 seviyesinde kapandı. Bir önceki hafta olduğu gibi geçtiğimiz hafta da yurt dışı piyasalardan
negatif yönde ayrışan Borsa Đstanbul’un, haftanın son gününe kadar, aynı zamanda yurt içi döviz ve
tahvil piyasalarından da olumsuz yönde ayrışması dikkat çekti. Türkiye’nin 5-yıllık CDS oranları 194
seviyesinden 186 seviyesine 8 baz puan gerilerken, gösterge 2-yıllık tahvilin faizi %9.36 seviyesinde
yatay kaldı ve 10-yıllık tahvilin faizi de sadece 4 baz puan yükselerek %9.43 seviyesinde kapandı.
Emtia fiyatlarının tamamı başta %4.8 düşen Doğalgaz, %2.8 düşen Bakır ve %1.3 düşen Brent
olmak üzere geçtiğimiz hafta sert düştü.
Endeksin hisse senetleri lehine olan böyle bir haftada sert değer kaybetmesini ve olumsuz
yönde ayrışmasını teknik nedenlere bağlıyoruz. Klasik teknik analiz penceresinden
baktığımızda BIST100 Endeksinin Ramazan Bayramı sonrası 31 Temmuz tarihinde 84.350
tepesinden itibaren Wedges Falling formasyonu ile düştüğünü düşünüyoruz. Aşağı yönlü bir trend
içinde sıklıkla karşılaşılan bu formasyon gittikçe küçülen tepe ve diplerden oluşu ve alıcılar ile
satıcılar arasındaki güç dengesinde, satıcıların gittikçe güç kaybettiğine işaret eder. Formasyonun
ilk aşamalarında satıcıları dengelemeye çalışan alıcılar sert tepkiler vererek bir önceki tepeye
ulaşmaya çalışsalar da başarılı olamazlar ve formasyon giderek dikleşir. Alıcılar ve satıcılar
arasındaki bu güç dengesi formasyonun son aşamalarında her iki tarafın da sert tepkiler vermeyi
bırakarak fiyatların dar bir bant içinde hareket etmeye başlamasıyla sonuçlanır. Bu noktadan sonra
sert satışlar nadiren görülür ve genellikle alıcılar moral bularak fiyatları tekrar yükseltmeye çalışır.
Ancak fiyatlarda ani bir çıkış gerçekleşmezse satıcılar halen kontrolde demektir ve fiyatlar yeniden
düşüşe geçebilir. Klasik teknik analizin yanı sıra Elliott analizlerimiz de endeksin son tepesinden
itibaren ilerleyen düşüş dalgasının tamamlanmak üzere olduğuna işaret ediyor. Dolayısıyla, bu
hafta için kısa vadeli hisse alım-satım stratejilerinin tepki alımları olasılığını dikkate alarak
oluşturulması gerektiğini öneriyoruz. Eğer tahmin ettiğimiz Falling Wedge formasyonu
onaylanırsa da fiyat hedefini ilki 78.350 olmak üzere 80.650 olarak hesaplıyoruz.
Eğer endeks, başta Çarşamba günü açıklanacak olan Fed tutanakları ve hafta boyunca gelecek
olan önemli verilerin ardından, haftayı 77.000 seviyesinin üzerinde tamamlamayı başarırsa, teknik
açıdan güçlü bir tepki verme eğiliminde hareket edeceğini tahmin ediyoruz. Bu nedenle bu hafta
Borsa Đstanbul’un hızla 77.000-78.000 bandına oturması kritik önem taşıyor. Salı günü ABD TÜFE
ve Konut verileri, Çarşamba Almanya TÜFE, Fed ve Boe tutanakları, Perşembe günü ise imalât PMI
verileri açıklanacak. Cuma günü ise Jackson Hole toplantısında Fed Başkan Janet Yellen
konuşacak.

BEKLENTĐ ÖNCEKĐ

Đmalat PMI
Markit Đmalat PMI Öncü
Markit Đmalat PMI Öncü
Markit Đmalat PMI Öncü
Markit Đmalat PMI Öncü
Perakende Satış Yıllık
Đşsizlik Başvuruları
Markit Đmalat PMI Öncü
Tüketici Güveni
Đkinci El Konut Satışı
Philedelphia FED Đmalat
Jackson Hole Toplantısı

51.09
47.6
51.6
51.6
4.96%
306 bin
56.1
-8.47
5.02 mn
20

50.5
51.7
47.8
52.4
51.8
3.60%
311 bin
55.8
-8.4
5.04 mn
23.9

Bugün Açıklanacak Veriler
12.00 AB Dış Tic. Fazlası Haz. (Bekl:16.6 mlr €)
15.00 Rusya ÜFE-Yıllık Tem. (Bekl:6.9%)

15.00 Rusya Perak. Satış Yıllık Tem. (Bekl:0.4%)
17.00 ABD NAHB Konut Fiy. End. Ağu. (Bekl:53)

Öne Çıkan Haberler

22 Ağustos 2014 Cuma
ÜLKE

DÖNEM

AÇIKLANACAK VERĐ

Brezilya Temmuz Cari Açığı
Jackson Hole Toplantısı

BEKLENTĐ ÖNCEKĐ

4.4 mlr $ 3.35 mlr $

En Çok Yükselen Hisseler
Hisse

Kapanış

Değ. (%)

Hacim (TL)

KATMR

2.38

18.4%

13,285,095

BLCYT

1.27

8.5%

1,537,276

EGLYO

5.34

6.6%

878,798

INTEM
KRSAN

13.20
3.99

6.0%
5.8%

1,981,792
5,263,098

En Çok Düşen Hisseler
Hisse

Kapanış

Değ. (%)

Hacim (TL)

MNDRS

0.83

-9.8%

23,639,290

LOGO

24.25

-9.3%

3,241,235

KORDS

3.85

-8.1%

3,436,538

ITTFH
YGYO

2.45
0.39

-7.9%
-7.1%

3,844,824
1,080,830

• Jackson Hole toplantısında bu yılın gündemi istihdam piyasaları olacak. Jackson Hole öncesi gelişmekte olan
piyasalardan çıkışlar fon izleme şirketi EPFR Global verilerine göre 13 Ağustos haftasında 800 milyon doları
buldu.*Dünya.
• Chicago FED raporunda istihdam piyasasının gevşek olması nedeniyle ücret artışlarının engellendiği belirtildi.
• FED/Kocherlakota faiz oranlarını yakın zamanda artırmanın hatalı olacağını belirtti. Parasal canlandırmanın
enflasyonun düşük kaldığı sürece devam etmesini savundu.
• Obama, Irak güvenlik güçlerinin Musul Barajı'nın kontrolünü yeniden ele geçirmeye yönelik operasyonlarına
destek için orduya hava saldırıları düzenleme yetkisi verdi.*BloombergHT.
• Euro Bölgesi bankaları Eylül-Aralık döneminde ECB’den 250 milyar € borçlanmaya hazırlanıyor.
• BOE/Carney reel ücretlerdeki düşüş sona ermeden faizin artabileceğini söyledi.
• BOJ'dan bir yetkili, bankanın 2014 mali yılı için büyüme tahminini aşağı yönlü revize etmeyi değerlendirdiğini
söyledi.*BloombergHT.
• Çin’de yeni konut fiyatları, yerel hükümetlerin emlak sınırlamalarını hafifletmesine rağmen, sıkı mortgage
kredilerinin tüketicileri engellemesi ile Temmuz’da çoğu şehirde gerileme kaydetti.*BloombergHT.
• Krizi sonlandırmak için bir araya gelecek olan Ukraynalı ve Rus yetkililer, yardım konvoyunun 'Kızıl Haç refakati'
koşuluyla Ukrayna'ya girişi noktasında anlaşmaya vardı.*BloombergHT.
• Ukrayna’nın, kendi sınırları içinde bir Rus konvoyunu havaya uçurduğu iddiaları Rusya tarafından yalanlanırken
bölgedeki jeopolitik risk giderek artıyor.*Dünya.
• Ruhani, Đran'ın nükleer programındaki belirsizlikleri gidermek için BM ile işbirliğine hazır olduğu mesajını
verdi.*BloombergHT.
• Irak'ta El-Abadi, ülkesinde teröre karşı mücadele etmek için tüm kesimleri kapsayan bir hükümet kurma sözü
verdi.*BloombergHT.

Şirket ve Sektör Haberleri

18 Ağustos 2014

• Otomotiv alanında milli teknolojilerin geliştirilmesi için çalışmalarını sürdüren TÜBĐTAK, sektörü 3 alanda daha destekleyecek.*CNBCE.
• Rusya’nın AB ülkelerine karşı başlattığı ambargo sonrası, Türkiye’den Rusya’ya yapılan yaş meyve-sebze ihracatının %20-40 artacağı
ifade ediliyor.*Dünya.
• Bankaların kullandırdığı kredilere sınırlama getiren ve 1 Şubat'ta yürürlüğe giren düzenlemenin ardından taşıt kredisi hacmi 6 ayda yüzde
14 geriledi.*Hürriyet.
• AKBNK: uluslararası piyasalardan 1,5 milyar ABD Doları karşılığına denk gelen 367,7 milyon ABD Doları ve 851,4 milyon Euro olmak
üzere 2 ayrı dilimden oluşan 1 yıl vadeli sendikasyon kredisi sağlamıştır. Kredi faizi sırasıyla Libor + 0.90% ve Euribor + 0.90%
• AKGRT: 2014 yılı ilk yedi ayında 1.1 milyar TL prim üretilmiştir.
• AKGUV: Đstanbul Genelindeki Yeşil Alanlarda Koru ve Kent Ormanları Đçin Özel Güvenlik Hizmet Alım Đşi 3 ay 12 gün süreli olarak 1200
personelle görev yapmak üzere 14.8 mn TL bedelle alınmıştır.
• AKSEN: 27 MW kurulu güce sahip olacak Kıyıköy RES projesinde 24 MW kurulu gücündeki bölümün geçici kabulü yapılmıştır. Aksa Enerji
bünyesinde işletmedeki toplam santral sayısı 17'ye, işletmedeki yenilenebilir enerji santrali sayısı da 8'e yükselmiştir. Toplam kurulu gücü
2,090 MW'a ve toplam kurulu güç içerisindeki yenilenebilir kapasitesi ise 241 MW'a ulaşmıştır.
• ANACM: Bugün 2Ç2014 mali tablolarını açıklaması bekleniyor. Net karına yönelik piyasa beklentisi 13 mn TL ve YF beklentisi 28 mn TL.
• ATAGY: Düzce’deki gayrimenkülün imar planında değişiklik yapılarak mevcut 3 kata ilave 1 kat imar hakkı verilmiştir.
• AVIVA: 2014 yılı ilk yedi ayında 129.8 mn TL prim üretilmiştir.
• AYEN: Đzmir Seferihisar’da tesis edilen RES projesinde 24 MW kurulu güce sahip olacak 12 türbinden 5 adedi işletmeye alınmıştır.
• GOODY: Fabrika stok seviyelerini ayarlamak üzere, Đzmit Fabrikası'nda 17 Ağustos 2014 -25 Ağustos 2014 tarihleri arasında üretime ara
verilmesine karar verilmiştir.
• IZOCM: 14 Ağustos’ta Tarsus Camyünü Fabrikasında mamul ambar bölümünde saat 18.30’da oluşan yangın aynı gün saat 21’de kontrol
altına alınmıştır. Fabrikanın diğer bölümleri devrededir. Mamul ambardaki hasar tespit çalışmaları devam etmekte olup üretimde bir aksama
olmayacaktır.
• KARSN: SPK tarafından 17 Haziran’da yürütülen idari işlemin iptali için açılan dava temyiz edilmiştir.
• KLNMA: Belediye altyapı yatırımlarının finansmanına yönelik olarak T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından Alman Kalkınma Bankası'ndan
(KfW) sağlanan 23 milyon ABD Doları tutarındaki finansmana ilişkin ikraz anlaşması imzalanmıştır.
• MMCAS: 4 adet ekskavatörün kiralandığı Türksan şirketi 439 bin Euro kira borcunu vadesinde ödemediğinden anlaşma şartları gereği ilgili
tutar eski hissedar Masum Çevik tarafından ödenmesi gereği oluşmuştur. Masum Çevik adına MMC Gayrimenkul 129 bin Euro ödemiştir.
Kalan 310 bin Euro 15.09.2014 vadeli senet olarak alınmıştır. senedin tahsil edilmesi koşuluna bağlı olarak Türksan ile imzalanan kiralama
sözleşmesi gereğince 4 adet ekskavatör Türksan'a devredilecektir.
• SISE: Bugün 2Ç2014 mali tablolarını açıklaması bekleniyor. Net karına yönelik piyasa beklentisi 137 mn TL ve YF beklentisi 152 mn TL.
• TEBNK: Euro ve ABD Doları cinsinden olmak üzere 2 ayrı kredi diliminden oluşan 1 yıl vadeli sendikasyon kredisi sağlamak üzere
uluslararası bankalar konsorsiyumuna yetki vermiştir.
• TRKCM: Bugün 2Ç2014 mali tablolarını açıklaması bekleniyor. Net karına yönelik piyasa beklentisi 46 mn TL ve YF beklentisi 50 mn TL.
• TUKAS: 2013/12 bilançosunda yer alan zararın tamamen giderilmesine elverişli hale gelmesi için Oyak Girişim’in kullanacağı tahsisli
sermaye artışından sonra bilanço zararı kadar sermaye azaltımı yapılacaktır.
• VERUS: Bağlı ortaklığı VRSGS lojistik sektöründe faaliyet gösteren Profreight Taşımacılık’ın %44’üne tekabül eden 2.2 mn adet hisseyi
3.58 mn TL bedelle almıştır.

Makro Haberler
• Haziran ayı cari açık 4.1 milyar dolar gelerek, 3.9 milyar dolar olan piyasa beklentisini aşarken yıllık bazda %14.7 lik düşüşle 4.2 milyarlık
tahminimize yaklaştı. Đlk yarıda cari açık geçen seneye göre %35lik düşüşle 24.2 milyar dolara ulaştı. 12 aylık birikimli açık ise 52.2 milyar dolarla 14
ayın en düşük seviyesini görse de Mayıs ayına kıyasla sadece 0.7 milyar dolar düşüş gösterdi. Ticari açık, altın ticaret açığındaki küçülmeyle azalmaya
devam etti. altın dışı açık Mayıs ayına göre, ithalat ihracat arasındaki daralmada bir gelişme göstermedi. Finansman kalitesinde herhangi bir iyileşme
görülmezken, cari açıktaki düzeltme son aşamasına gelmiş bulunmakta. Daha önce bahsettiğimiz gibi, geçen senenin yüksek altın ithalatıyla beraber
cari açıkta bir miktar daha düşüş olacağı neredeyse kesinleşmiş durumda. Açıklanan altın ithalatı verileriyle beraber bu düşüşün Temmuz’da 1.5 milyar
dolara ulaşabileceğini tahmin ediyoruz. Ancak, Irak probleminden dolayı yavaşlamaya başlayan ihracat büyümesine, Avrupa talebinden de olumsuz
sinyaller ve geçen ayki tüketim ürünleri ithalatındaki canlanma eklendiğinde 48.2 milyar dolarlık 2014 yıl sonu tahminimiz için yukarı yönlü riskler
bulunuyor.
• Temmuz’da beklentilerin üstünde gelen enflasyon, yıl sonu enflasyon beklentisini 40 baz puan arttırarak %8.70’e yükseltti. MB’dan para politikası
duruşu değişikliğine dair herhangi bir sinyal gelmemesiyle, 12 ay sonrası enflasyon beklentisi son 4 yılın en yüksek seviyesine ulaşarak %7.35 oldu.
24 ay sonrası enflasyon beklentisi ise %6.8 ile 7 baz puan artarak 2010 ortasından beri en yüksek seviyesine ulaştı. Dolar kurunda ay sonu tahminleri
kurun şu anki seviyesine göre herhangi bir değişiklik öngörmezken, yıl sonu dolar kuru tahmini 2.17-2.18 seviyesinde 3 ay sabit kaldıktan sonra 2.19’a
yükseldi. Önümüzdeki 12 aylık dönemde ise beklentiler TL’de %5 değer kaybı görmeye devam ediyor.

18 Ağustos 2014

Uzun Vadeli Portföy Önerimiz
GÜNCELLENMĐŞ MODEL PORTFÖY* - Ara ştırm a
Hisse
Ka pa nış
5.20
ENKAI
14.60
HALKB
1.98
KRDMD
9.38
SAHOL
12.60
TCELL
5.08
TKFEN
12.75
TOASO
4.59
VAKBN

Önc.
Gün K.
5.27
14.80
2.05
9.58
12.70
5.10
12.65
4.69

De ğ. (%) He de f
-1.34%
7.20
-1.35% 19.20
-3.41%
2.72
-2.09% 11.60
-0.79% 15.50
-0.39%
7.40
0.79% 14.50
-2.13%
5.90

Ge tiri
Pota ns.(%)
38.5%
31.5%
37.4%
23.7%
23.0%
45.7%
13.7%
28.5%

* Model portföyümüz de yer alan şirketler, uz un vadeli temel analiz performansları
dik kate alınarak seç ilmiş tir. Yatırım k ararları b u pers pektife göre değerlendirilmelidir.

18 Ağustos 2014
Yatırım Finansman Menkul Değerler
Nispetiye Caddesi Akmerkez E–3 Blok Kat:4
Etiler / Đstanbul

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.

Emre Birkan

Genel Müdür Yardımcısı

emre.birkan@yf.com.tr

+90 (212) 334 98 06

Zümrüt Can Ambarcı

Müdür

zumrut.ambarci@yf.com.tr

+90 (212) 334 98 35

Levent Durusoy

Baş Ekonomist

levent.durusoy@yf.com.tr

+90 (212) 334 98 33

Stratejist
Müdür Yardımcısı
Yönetmen
Uzman Yrd.

hakan.tezcan@yf.com.tr
goksel.tekiner@yf.com.tr
baris.urkun@yf.com.tr
huseyin.sert@yf.com.tr

+90 (212) 334 98 59
+90 (212) 334 98.44
+90 (212) 334 98 70
+90 (212) 334 98 47

Müdür

pervin.bakankus@yf.com.tr

+90 (212) 317 68 70

Müdür

inciser.deniz@yf.com.tr

+90 (212) 317 68 85

Araştırma Bölümü

Strateji Bölümü
Hakan Tezcan
Göksel Tekiner
Mehmet Barış Ürkün
Hüseyin Sert

Kurumsal Finansman Bölümü
Pervin Bakankuş
Yurtiçi Satış Bölümü
Đnciser Deniz
Şubelerimiz
Akmerkez

+90 (212) 317 69 00

Merkez

+90 (212) 263 00 24

Adana

+90 (322) 458 77 55

Antalya

+90 (242) 243 02 01

Ankara

+90 (312) 417 30 46

Bakırköy

+90 (212) 543 05 04

Ataşehir

+90 (216) 386 74 00

Fındıklı

+90 (212) 334 98 00

Bursa

+90 (224) 224 47 47

Çiftehavuzlar

+90 (216) 302 88 00

Đzmir

+90 (232) 441 80 72

Samsun

+90 (362) 431 46 71

Konya

+90 (332) 237 76 77

Đzmit

+90 (262) 325 40 30

