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� Global Görüş 

� ABD’de 2.çeyrek büyüme oranı %3 olan beklentinin çok üzerinde %4 olarak gerçekleşti ve 1. çeyrek 

büyüme oranı da %-2,9’dan %-2,1’e revize edildi. 

� Cuma günü açıklanan ABD tarımdışı istihdam verisi Temmuz ayında 230 bin olan beklentinin altında 209 

bin artış gösterdi, işsizlik oranı ise %6,2 olarak gerçekleşti. 

� ABD Merkez Bankası FED, bu ayki toplantısında beklenildiği gibi varlık alımlarını 10 milyar $ daha azalttı 

ve 25 milyar $’a indirdi. FED enflasyon için uzun dönem hedef olan %2 seviyesine yaklaşıldığını ve 

bundan sonra bu seviyenin altında seyir beklemediklerini belirtti. 

� Euro Bölgesinde Temmuz ayı enflasyon tahmini %0,5 olan beklentinin altında %0,4 olarak açıklandı. 

� Çin’de PMI imalat endeksi Temmuz ayında beklentilerin izerinde artış göstererek 51,7’ye yükseldi. 

� Geçtiğimiz hafta Arjantin 1,3 milyar $ değerindeki tahvil borcunu ödeyemeyerek temerrüde düştü. 

� Bu hafta yurtdışında takip edeceğimiz en önemli olay Perşembe günü yapılacak olan Avrupa Merkez 

Bankası (ECB) faiz toplantısı olacak. 

 

� Makro Görüş 

� İhracat Temmuz ayında yıllık bazda değişmeyerek 12,5 milyar $ olarak gerçekleşti. Buna göre ilk 7 ayda 

ihracat geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre %5,7 yükselerek toplamda 92,7 milyar $ oldu. 

� Temmuz ayı PMI imalat endeksi 48,5’e gerileyerek 2009 yılı Nisan ayından beri en düşük seviyesine 

geriledi. 

� Bu hafta yurtiçinde takip edeceğimiz en önemli veriler bugün açıklanacak olan enflasyon ve Cuma günü 

açıklanacak olan sanayi üretimi verileri olacak. Ayrıca bugün ve yarın yapılacak olan hazine ihalelerini de 

yakından takip edeceğiz. 
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� Yurtiçi Piyasalar 

� Makro tahminleri ve şirket bazlı beklentileri gözününe alarak Ata Yatırım Araştırma Bölümü önümüzdeki 

12 aylık BIST-100 endeks hedefini 95,000 olarak revize etmiştir. Değerleme olarak BIST, gelişmekte olan 

ülke endekslerine göre Fiyat/Kazanç oranı bazında %1,3; gelişmiş ülke endekslerine göre %23,1 iskontolu 

durumdadır. (Kaynak: Bloomberg)  

� TCMB politika faizini %10’dan %8,25’e kadar toplam %1,75 puan indirdi. Cari açıkta düzelme süreci 

TCMB’nin işini kolaylaştırırken, enflasyonda henüz fazla bir düşüş olmaması önünü tıkıyor. Bu anlamda 

yaz aylarında petrol fiyatları ve kuraklığın etkisinde yüksek seyreden gıda fiyatları belirleyici olacak. 

Petrolün varilinin gevşeme eğiliminde olması TCMB’nin Ağustos’ta da faiz indirmesini destekliyor.  Bu 

taktirde faiz indirimleri mevduat ve konut kredi faizlerine daha belirgin yansıyabilir.  

� Faizlerin kademeli düşmesi ilk planda banka ve gayrimenkul sektörlerine, ilerleyen aylarda ise iç talebe 

dayalı sektörlere olumlu yansıyacak. İkinci çeyrekte şirket karları, olumsuz geçen ilk çeyreğe göre hangi 

şirketlerin iyi gittiğini gösterecek. Karlarda asıl artışı yılın ikinci yarısında görmeyi bekliyoruz. Borsa 

İstanbul bu olumlu beklentileri belli yansıttığı için endeks bazında yıllık getiri beklentimizi %15 civarında 

belirliyoruz. Ancak iyi hisse ve sektör seçimi yapan fonlarla bu getiriyi aşmak mümkün olabilir. 
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Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş 

Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat: 12 

34349 Balmumcu / İstanbul 

Tel: (212) 310 62 00 

www.atayatirim.com.tr 

Ata Online Menkul Kıymetler A.Ş. 

Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat: 1 Asma Kat  

34349 Balmumcu / İstanbul 

  Tel: 444 6 265 

Fax: (212) 310 63 63 

www.ataonline.com.tr 

 

 

Ata  Portföy Yönetimi A.Ş. 

 

Emirhan Cad. No: 109  Atakule Kat: 12 
 

34349 Balmumcu / İstanbul 

 

Tel: (212) 310 63 60 

 

www.ataportfoy.com.tr 

 

 

Bu bültende yer alan bilgiler Ata Yatırım tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıstır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım 

danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul 
etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan 

yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşlere ilişkin bilgiler güvenilirliğine 

inanılan kaynaklardan elde edilmiş olup, Ata Yatırım bu bilgilerin doğruluğu hakkında garanti vermemektedir. Bu görüşler, mali 

durumunuz ile risk ve getiri tercihinize   uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı 

verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu durumda, ortaya çıkabilecek sonuçlardan dolayı Ata Yatırım 

sorumluluk kabul etmez. Ata Yatırım, hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve /veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, 

tavsiyeleri değiştirebilir, ortadan kaldırabilir. Ata Yatırım, mesajın ve bilgilerinin size, değişikliğe uğrayarak, geç ulaşmasından, 

bütünlük ve gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve bilgisayar sisteminize verebileceği herhangi bir zarardan 

sorumlu tutulamaz. Bu e-postanın virüs içermemesi için alınması gereken tedbirler alınmıştır. İş bu e-posta ve eklerinin 

kullanımdan kaynaklı zarar veya kayıplardan sorumlu olmadığımız için kullanmadan önce virüs kontrol programlarınızı 
uygulamanızı tavsiye ederiz. 

 


