
 

Günlük Bülten 22.07.2010 

İMKB - Endeksler 

İMKB - 100 

İMKB - İstatistikler  

DÜNYA BORSALARI  

SERMAYE ARTIRIMI VE 

TEMETTÜ ÖDEMELERİ 

Endeks Kapan ış  
Değişim

(%) 

IMKB 100  59.494,67  2,18  

IMKB 30  75.194,73  2,33  

IMKB SINA İ  42.946,44  1,34  

IMKB H İZMETLER  34.998,01  0,27  

IMKB MAL İ  94.666,70  2,87  

En Çok Artanlar  Kapan ış  (TL) Değişim (%) 

LINK  E 5,10  14,35  

IHGZT E  3,10  9,93  

TUDDF E  9,60  9,71  

ISBTR E  2.360,00  9,01  

TKSYO E  1,28  7,56  

En Çok Düşenler  Kapan ış  (TL) Değişim (%) 

ESEMS E  0,69  -6,76  

COMDO E  4,30  -5,29  

PKENT E  119,00  -4,03  

OZGYO E  1,73  -3,89  

LATEK E  4,72  -3,28  

İşlem Hacmi En Yüksekler  Hacim (TL)  

GARAN E  199.541.743  

ISCTR E  178.725.736  

VAKBN E  92.479.762  

THYAO E  88.862.108  

BFREN E  76.341.257  

Endeks Kapan ış  
Değişim

(%) 

NIKKEI -225  9.278,83  -0,23  

FTSE -100  5.214,64  1,46  

CAC -40  3.493,92  0,75  

DAX  5.990,38  0,38  

BOVESPA  64.476,84  0,02  

NASDAQ  2.187,33  -1,58  

DOW JONES IND.  10.120,53  -1,07  

Hisse Tarih Oran (%)  Tanım 

SNGYO  09.07.2010  25,00  Bedelsiz  

  

GÜNDEM'DEN BAŞLIKLAR 

·          Bernanke: Şu anda önlem yok.
·          Brezilya faizi yarım puan artırdı.
·          Çin yüzde 9.5 büyüme bekliyor.

 
Bernanke: Şu anda önlem yok .  Fed Ba şkan ı   Ben Bernanke, ABD Senatosu Bankac ılık
Kurulu'nda yapt ığı konuşmada bir yandan ekonominin gelişmeye devam edeceğine inanc ını dile
getirirken, diğer yandan Senatörlerin  ısrarl ı   sorular ı   üzerine, büyümede aksama olmas ı
durumunda yeni önlemler uygulamaya başlanabileceğini söyledi. Ancak Bernanke,  şu anda
uygulanan s ıfır faiz oran ı   politikas ının "uzunca bir süre" daha devam edeceğini ve yeni
önlemlerin şu anda uygulanmas ına neden olmad ığını belirtti. Bankac ılık Kurulu önünde okuduğu
önceden hazırlanm ış konuşmas ında Fed'in zaman ı gelince bilançosunu nasıl küçülteceğine ilişkin
bilgiler veren Bernanke, bu bölümde ekonominin görünümünü ise "olağandışı belirsiz" olarak
niteledi. Fed'in bu belirsiz ortamda alabileceği önlemler konusunda senatörlerden gelen sorular
üzerine Bernanke, bankalar ın merkez bankas ına yat ırdıklar ı   rezervlere verilen faiz oran ının
düşürülerek ekonomiye katk ı   sağlanabileceğini, ayr ıca ekonominin görünümü konusunda
görüşlerini değiştirebileceklerini söyledi. Görünümün değişmesi analistler taraf ından Fed'in faiz
oranlar ını  düşük tutma süresinin daha da uzayabileceği şeklinde yorumland ı. Bernanke ayr ıca,
Fed'in portföyünde değişikliğe gidebileceğini söyledi. Bu da, Fed'in daha önceki parasal
genişleme döneminde piyasadan ald ı ğ ı   tahvi l  ve  ipotek senetler ine benzer ve henüz
belirlenmemiş   varl ıklar ı   satın alabileceği  şeklinde yorumlan ıyor. Bernanke, "Daha fazla
seçeneklerimiz de var, ancak bunlar al ışılagelmiş  seçenekler değil," dedi ve şöyle devam etti:
"Bizim senaryomuz ılımlı   bir düzelme öngörüyor. Kredi koşullar ı  ve yüksek i şsizliğin getirdiği
risklere karşın tekrar durgunluğa girmemiz olas ı   görülmüyor." Bernanke'nin konuşmas ındaki
belirsizlik, hisse piyasalar ına düşüş  getirdi. ABD hazine tahvil getirileri de tarihsel olarak en
düşük düzeye indi. Bernanke'nin konu şmas ı   öncesinde piyasalarda, büyüme konusunda
geçtiğimiz günlerde ortaya ç ıkan kayg ıları   ortadan kald ıracak somut ad ımlar aç ıklayacağı
yolunda beklenti vard ı.  Piyasa yorumcular ı   Fed Başkan ı'nın, en az ından bankalara merkez
bankas ınca faiz ödenmesini durdurarak yaklaşık 1 trilyon dolar ın ekonomiye geri dönmesini
sağlayacağını açıklamas ını bekliyorlard ı. 
  
Brezilya faizi yar ım puan art ırdı.  Brezilya Merkez Bankas ı   (BCB), faizleri yar ım puan
yükseltti. BCB'nin toplant ısının ard ından yap ılan aç ıklamada, gösterge konumundaki Selic faiz
oran ının yüzde 10.75'e yükseltildi ği belirtildi. Aç ıklamada, faiz art ırımının dü şüş   gösteren
enflasyon risklerinin daha da azalt ılmas ına yard ım edeceği ifade edildi. Piyasalarda faiz
oranlar ının 75 baz puan art ırılmas ı bekleniyordu.  
  
Çin yüzde 9.5 büyüme bekliyor . Çin Devlet Bilgi  İdaresi Merkezi taraf ından haz ırlanan bir
raporda, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 9.5 büyüme göstermesinin beklendiği belirtildi. Raporda,
tahmini büyüme rakamının  30  y ıllık ortalamalara yak ın olduğu ve Çin'in makul büyüme
seviyesini yans ıttığı kaydedildi. Ülke ekonomisi ikinci çeyrekte yıllık yüzde 10.3 büyüme ortaya
koymuştu. Değerlendirmede öte yandan yuanda sert art ış  için gerekçe olmadığı  ifade edildi.
Çin'in spekülatif s ıcak para ak ışının kuru önemli düzeyde etkilemesini engellemek için bu akışları
yak ından izlemesinin gerekeceği kaydedildi.  

SEKTÖR VE ŞİRKET HABERLERİ 

Beyaz eşya ihracat ı artıyor.  Beyaz eşya ihracat ı yılın ilk yar ısında 6 ana üründe 6 milyon 131
bin 491 adet olarak gerçekleşti. Söz konusu ürünlerde ihracat, bir önceki y ılın ayn ı döneminde 5
milyon 355 bin 165 adet olmu ştu.Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği'nin (TÜRKBESD)
verilerine göre, Ocak-Haziran 2010 döneminde buzdolabı, derin dondurucu, çamaşır makinesi,
kurutucu, bulaşık makinesi ve f ırından oluşan 6 ana ürün grubunda toplam ithalat, 2009'un aynı
döneminde gerçekleşen 301 bin 354 adetten, 318 bin 435 adete yükseldi. Üretim 7 milyon 279
bin 775 adetten 8 milyon 578 bin 759 adete, iç sat ış 2 milyon 323 bin 620 adetten 2 milyon 522
bin 401 adete çıktı. 

Tofaş 8 y ılda 1 milyon Doblo üretecek.  Tofaş, önümüzdeki 8 yılda 1 milyon adet yeni Doblo
üretecek. Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan ı Mustafa Koç, üretilecek araçlar ın yüzde 70'inin
ihraç edileceğini belirtti. Koç, bu ihracatla 6.3 milyar dolar döviz elde edileceğini vurgulad ı.
Bugüne kadar 700 bin yeni Doblo ihraç ettiklerine dikkat çeken Mustafa Koç, 7 milyar dolarl ık da
gelir sağlandığını   aktard ı.  Tofaş'ın Bursa'daki fabrikas ında son 10 y ılda 1.7 milyon araç
üretilirken bunlar ın 700 bin adedi Doblo oldu. Yenilenen Doblo için 425 milyon euro yat ırım
yapan Tofaş, üretim kapasitesini de 360 binden 400 bin adede çıkard ı. Bu sayede bin 500 kişiye
de ilave iş olanağı yarat ıldı. 
  
'Petkimde ek hisse alm ıyoruz'.  Yerli ortağı Turcas ile birlikte sahip olduğu Petkim'deki yüzde
51'ine sahip olan Socar' ın hisselerini art ıracağı yönündeki iddialar, Başkan Rövnag Abdullayev
taraf ından yalanland ı. Hürriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre, Azerbaycan Milli Petrol Şirketi
Socar' ın Ba şkan ı   Rövnag Abdullayev, ilave hisse al ımı   gibi bir çal ışmalar ının bulunmad ığını
söyledi. Şirketteki hisselerini artt ırmayacaklar ını da bildirirken, ''Petkim'de tuttuğumuz yüzde 51
pay bizim için yeterli. Hisse alma gayretinde değiliz. Bunun içinde kimseyle görüşmedik'' diye
konuştu. Abdullayev'in verdiği bilgilere göre Petkim'de kurulacak (Aliağa-İzmir) petrol rafinerisi
inşaatına h ızlı   bir şekilde başlanacak. Rafineride öncelikle Petkim'in ihtiyacı olan ham madde
üretilecek.  

Dikkat: Burada yer alan yat ırım bilgi,  yorum ve tavsiyeleri yat ırım dan ışmanlığı  kapsamında değildir. Yat ırım dan ışmanlığı  hizmeti; arac ı kurumlar, portföy yönetim  şirketleri,

mevduat kabul etmeyen bankalar  ile müşteri aras ında imzalanacak yat ırım dan ışmanlığı  sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum 

ve tavsiyede bulunanlar ın kişisel görüşlerine dayanmaktad ır. Bu görüşler mali durumunuz  ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer 

alan bilgilere dayan ılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar  doğurmayabilir.   

AJANDA  

TAHVİL-BONO, REPO, TL 

TRT250412T11 

DÖVİZ 

ALTIN 

YATIRIM FONLARI  

Tarih Tanım 

22.07  

TCMB Beklenti Anketi (Temmuz II 

donem);ABD:Mevcut Konut 

Sat ış lar ı,ABD:Öncü Göstergeler.  

Aktif Kağıtlar  
Ortalama Bileşik 

(%) 
Önceki 

(%) 

TRT250412T11  8,32  8,41  

TRT250112T14  8,32  8,43  

TRT161111T14  8,13  8,29  

Eurobond  Fiyat  Getiri (%)  

14/02/2034  121.000,00  6,28  

15/01/2030  166.250,00  6,04  

Para Piyasas ı Ortalama Bileşik 
(%) 

Önceki 
(%) 

Overnight Repo 6,52 6,54 

7 Gün. Repo 6,83 6,85 

Interbank 6,50 6,75 

MB
Döviz Al ış  

TL 
Değişim

(%) 

Amerikan Dolar ı 1,5202  -0,55  

Euro  1,9524  -1,24  

Çapraz
Kurlar  

Dün  
Değişim

(%) 

EUR/USD  1,2843  -0,69  

USD/JPY  87,01  0,17  

Altın Dün  Değişim (%) 

USD/Ons  1.194,50  0,38  

Ziraat Fonlar ı Fiyat
TL 

Getiri
(%) 

ZRY FONLARI 

(A) Değ. Fon 0,080621  599,14  

(B) Değ. Fon 36,044426  40,85  

(B) Likit Fon  111,395671  7,32  

(B) Tahvil -Bono Fonu  127,629711  70,51  

TCZB FONLARI  

(A) Değ. Başak Fon  0,009386  254,53  

(A) Değ. Değer Fon 0,012542  519,49  

(A) IMKB30 End. 

Fonu 
0,017138  785,39  

(A) Karma Fon  0,055132  481,62  

(B) Büy.Ama.T/B 
Fonu 

0,012656  66,45  

(B) Likit Fon  72,740189  3,91  

  

HİSSE SENETLERİ PİYASASI 

ABD borsalar ının Fed'in bankalar ın verdikleri kredileri art ırmak için yeni önlemler açıklayacağına
dair söylentilerle önceki günü yükselişle tamamlamas ı ard ından Morgan Stanley ve Wells Fargo
karlar ının beklentileri aşmas ı ve de Avrupa Bankalar ı’nın stres testleri sonuçlar ına dair olumlu
beklentilerle al ıcılı   seyreden yurtd ı ş ı   piyasalara paralel olarak İMKB de günü yükseli şle
tamamlad ı. Yabanc ı alımlar ıyla yükselen bankacılık endeksi günü yüzde 3,2 artıda tamamlayarak
piyasadaki olumlu havan ın ana tetikleyicisi oldu. Gün içinde 58,468 -59,653 band ında hareket
eden İMKB-100 Endeks günü yüzde 2,18 art ışla 59,494 puandan tamamlad ı. Gün sonunda 1,66
milyar liral ık işlem hacmi gerçekleşti. Dün yaşanan sert yükselişle 59.000 ana direnç seviyesini
kıran endeksin 59.771 tarihi zirve seviyesini test ettiğini görüyoruz. Ancak bugüne yurtd ışı
piyasalarda yaşanan gerileme nedeniyle düşüşle ba şlamas ını   beklediğimiz endeksin 59.000
seviyesini destek olarak test etmesi beklenmelidir. 59.000 destek seviyesinin k ırılmas ı
durumunda k ısa vadeli trendi düşüş yönünde değişecek olan endeksin ilk aşamada 58.750 ara
destek seviyesini hedeflemesi beklenebilir. 58.750 ara destek seviyesinin gün içinde kırılmas ı
durumunda ise 58.100 orta vadeli trend destek seviyesi hedeflenecektir. Ayr ıca endeksin 59.000
kısa vadeli trend direnç seviyesinin korunmas ı   veya 58.750 ara destek seviyesinden tepki
alışlarının etkili olmas ı   durumunda 59.771 tarihi zirve seviyesinin hedeflenmesi beklenmelidir.
59.771 tarihi zirve seviyesi üzerinde ise 59.950 ve 60.250 direnç seviyeleri takip edilmelidir. 

 

Destek

TL : 59,000 58,750 58,100

$ : 3,86 3,84 3,80

Direnç

TL : 59,771 59,950 60,250

$ : 3,91 3,92 3,94

TAHVİL BONO, REPO, TL, DÖVİZ PİYASALARI 

İMKB Tahvil ve Bono Piyasas ı’nın gösterge kağıdı   olan 25 Nisan 2012 vadeli tahvil düne ve
bugüne valörlü işlemlerde s ıras ıyla %8.32 ve %8.24 bileşikten işlem gördü. Söz konusu tahvil,
Sal ı   günü ise ayn ı   güne ve düne valörlü i şlemlerde s ıras ıyla %8,41 ve %8.43 bile şikten
kapanm ıştı. Serbest piyasada dolar günü 0,50 Kr kay ıpla 1,5300 TL ’den kapat ırken euronun
değeri de 1,75 Kr düşüşle 1,9600 TL oldu. Bankalararas ı piyasada dolar kotasyonlar ı, 1,5260-
1,5310 TL aral ığında dalgaland ı. Euro/dolar 1,2792-1,2914 band ında hareket ederken dolar/yen
ise 86,87-87,52 band ında hareket etti. 

ULUSLARARASI PİYASALAR 

Fed Başkan ı   Ben Bernanke'nin büyümeyi teşvik edecek ek tedbirler aç ıklamaks ızın ekonomik
görünümün aşırı   derecede belirsiz olduğunu belirtmesi, ABD borsalar ındaki iki gündür süren
yükseliş  havas ının sona ermesine neden oldu.Fed'in bankalar ı  kredi vermeye yöneltmek için,
banka repolar ına ödediği % 0.25 faizi kald ıracağı  söylentileri, önceki gün borsalarda banka
hisseleri önderliğinde % 1'in üzerinde yükseli şe neden olmu ştu. Bernanke'nin Kongre'deki
konuşmas ında, Fed' in şu  anda  b i r  ön lem aç ıklamay ı   planlamad ığını   söylemesi ve Fed
bilançosunun küçültülmesi yönündeki çal ışmalardan söz etmesi, piyasalarda likidite art ışı
beklentilerinin k ırılmas ına neden oldu.Bernanke'nin konu şmas ının ard ından dü şüşe geçen
finansal hisseler aras ında yer alan JP Morgan ve Bank of America % 2.9 ve üzeri kayıpla öne
çıktı.S&P 500 Endeksi 'nde yer alan 10 sektörün tamam ı   günü ekside kapatt ı.  Reklam
gelirlerindeki düşüş   nedeniyle sat ı ş   rakamlar ı   beklentileri karşılamayan Yahoo ise % 8.5
geriledi.Dow Jones Sanayi % 1.07 değer kaybederek 10.120 seviyesinde, S&P 500 Endeksi %
1.28 değer kaybederek 1.069 seviyesinde ve Nasdaq Endeksi % 1.61 değer kaybederek 2.187
seviyesinde günü tamamlad ı.Bernanke'nin temkinli aç ıklamalar ının etkisinde Wall Street'in
ard ından Asya borsalar ı da bu sabah sat ışta, ancak kay ıplar ABD'ye k ıyasla daha ılımlı oranlarda
gerçekleşiyor. Endekslerde % 0.2 -0.5 aras ı   düşüş   var. Şanghay borsas ı   ise hafif art ıda
işlemlerine devam ediyor.Petrol 76. 3 dolar, alt ın 1.185 dolar düzeyine geri çekilirken, bak ır %
1'in üzerinde kayıpla 6.767 dolara indi. 

VOB 

IMKB-30 Ağustos kontrat ı, Çarşamba günü 73.750-75.400 fiyat aral ığında işlem görerek günü
75.250 uzlaşma fiyat ından tamamlad ı.  Kontrattaki aç ık pozisyon say ısı   7.288 adet artarak
209.234 adet kontrata yükseldi. Dün itibariyle 75.000 ana direnç seviyesini geçerek 75.900 zirve
seviyesine doğru hareketlenen kontrat ın, bugüne yurtd ı ş ı   vadeli piyasalardaki gerileme
nedeniyle düşüşle başlamas ını bekliyoruz. Kontratta takip edilecek ilk destek 74.400 k ısa vadeli
trend destek seviyesidir. Gün içinde 74.400 destek seviyesinin k ırılmas ı durumunda k ısa vadeli
trendin düşüş   yönünde değişerek i lk a şamada 73.700 orta vadeli trend destek seviyesi
sonras ında 73.500 ara destek seviyesi hedeflenecektir. 73.700 destek seviyesi alt ında günlük
kapan ış yaşanmas ıyla orta vadeli trendin düşüş  yönünde değişeceği unutulmamal ıdır. Ayr ıca
74.400 destek seviyesinin gün içinde korunmasıyla k ısa vadeli trendin yükseliş yönünde sürmesi
ve s ıras ıyla 75.375, 75.900 ve 76.275 direnç seviyelerini hedeflemesi beklenmelidir. 

Sözleşmeler  
Uzlaşma Fiyat ı 

(TL) 

Değ 
(%) 

Açık Pozisyon 

Sayısı 

111F_IX0300810 75,2500 2,38 209.234 

301F_FXUSD0810 1,5385 -0,39 61.902 

Dikkat: Burada yer alan yat ırım bilgi,  yorum ve tavsiyeleri yat ırım dan ışmanlığı  kapsamında değildir. Yat ırım dan ışmanlığı  hizmeti; arac ı kurumlar, portföy yönetim  şirketleri,

mevduat kabul etmeyen bankalar  ile müşteri aras ında imzalanacak yat ırım dan ışmanlığı  sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum 

ve tavsiyede bulunanlar ın kişisel görüşlerine dayanmaktad ır. Bu görüşler mali durumunuz  ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer 

alan bilgilere dayan ılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar  doğurmayabilir.   

ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 
Araştırma 

e-mail: ARASTIRMA@ziraatyatirim.com.tr

Genel Müdürlük Pazarlama 

Büyükdere Cad. No:39 B Blok Kat:3, 34398 Maslak - İstanbul 
+90 212 366 9898 / info@ziraatyatirim.com.tr 

Şubeler 
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Günlük Bülten 22.07.2010 

İMKB - Endeksler 

İMKB - 100 

İMKB - İstatistikler  

DÜNYA BORSALARI  

SERMAYE ARTIRIMI VE 

TEMETTÜ ÖDEMELERİ 

Endeks Kapan ış  
Değişim

(%) 

IMKB 100  59.494,67  2,18  

IMKB 30  75.194,73  2,33  

IMKB SINA İ  42.946,44  1,34  

IMKB H İZMETLER  34.998,01  0,27  

IMKB MAL İ  94.666,70  2,87  

En Çok Artanlar  Kapan ış  (TL) Değişim (%) 

LINK  E 5,10  14,35  

IHGZT E  3,10  9,93  

TUDDF E  9,60  9,71  

ISBTR E  2.360,00  9,01  

TKSYO E  1,28  7,56  

En Çok Düşenler  Kapan ış  (TL) Değişim (%) 

ESEMS E  0,69  -6,76  

COMDO E  4,30  -5,29  

PKENT E  119,00  -4,03  

OZGYO E  1,73  -3,89  

LATEK E  4,72  -3,28  

İşlem Hacmi En Yüksekler  Hacim (TL)  

GARAN E  199.541.743  

ISCTR E  178.725.736  

VAKBN E  92.479.762  

THYAO E  88.862.108  

BFREN E  76.341.257  

Endeks Kapan ış  
Değişim

(%) 

NIKKEI -225  9.278,83  -0,23  

FTSE -100  5.214,64  1,46  

CAC -40  3.493,92  0,75  

DAX  5.990,38  0,38  

BOVESPA  64.476,84  0,02  

NASDAQ  2.187,33  -1,58  

DOW JONES IND.  10.120,53  -1,07  

Hisse Tarih Oran (%)  Tanım 

SNGYO  09.07.2010  25,00  Bedelsiz  

  

GÜNDEM'DEN BAŞLIKLAR 

·          Bernanke: Şu anda önlem yok.
·          Brezilya faizi yarım puan artırdı.
·          Çin yüzde 9.5 büyüme bekliyor.

 
Bernanke: Şu anda önlem yok .  Fed Ba şkan ı   Ben Bernanke, ABD Senatosu Bankac ılık
Kurulu'nda yapt ığı konuşmada bir yandan ekonominin gelişmeye devam edeceğine inanc ını dile
getirirken, diğer yandan Senatörlerin  ısrarl ı   sorular ı   üzerine, büyümede aksama olmas ı
durumunda yeni önlemler uygulamaya başlanabileceğini söyledi. Ancak Bernanke,  şu anda
uygulanan s ıfır faiz oran ı   politikas ının "uzunca bir süre" daha devam edeceğini ve yeni
önlemlerin şu anda uygulanmas ına neden olmad ığını belirtti. Bankac ılık Kurulu önünde okuduğu
önceden hazırlanm ış konuşmas ında Fed'in zaman ı gelince bilançosunu nasıl küçülteceğine ilişkin
bilgiler veren Bernanke, bu bölümde ekonominin görünümünü ise "olağandışı belirsiz" olarak
niteledi. Fed'in bu belirsiz ortamda alabileceği önlemler konusunda senatörlerden gelen sorular
üzerine Bernanke, bankalar ın merkez bankas ına yat ırdıklar ı   rezervlere verilen faiz oran ının
düşürülerek ekonomiye katk ı   sağlanabileceğini, ayr ıca ekonominin görünümü konusunda
görüşlerini değiştirebileceklerini söyledi. Görünümün değişmesi analistler taraf ından Fed'in faiz
oranlar ını  düşük tutma süresinin daha da uzayabileceği şeklinde yorumland ı. Bernanke ayr ıca,
Fed'in portföyünde değişikliğe gidebileceğini söyledi. Bu da, Fed'in daha önceki parasal
genişleme döneminde piyasadan ald ı ğ ı   tahvi l  ve  ipotek senetler ine benzer ve henüz
belirlenmemiş   varl ıklar ı   satın alabileceği  şeklinde yorumlan ıyor. Bernanke, "Daha fazla
seçeneklerimiz de var, ancak bunlar al ışılagelmiş  seçenekler değil," dedi ve şöyle devam etti:
"Bizim senaryomuz ılımlı   bir düzelme öngörüyor. Kredi koşullar ı  ve yüksek i şsizliğin getirdiği
risklere karşın tekrar durgunluğa girmemiz olas ı   görülmüyor." Bernanke'nin konuşmas ındaki
belirsizlik, hisse piyasalar ına düşüş  getirdi. ABD hazine tahvil getirileri de tarihsel olarak en
düşük düzeye indi. Bernanke'nin konu şmas ı   öncesinde piyasalarda, büyüme konusunda
geçtiğimiz günlerde ortaya ç ıkan kayg ıları   ortadan kald ıracak somut ad ımlar aç ıklayacağı
yolunda beklenti vard ı.  Piyasa yorumcular ı   Fed Başkan ı'nın, en az ından bankalara merkez
bankas ınca faiz ödenmesini durdurarak yaklaşık 1 trilyon dolar ın ekonomiye geri dönmesini
sağlayacağını açıklamas ını bekliyorlard ı. 
  
Brezilya faizi yar ım puan art ırdı.  Brezilya Merkez Bankas ı   (BCB), faizleri yar ım puan
yükseltti. BCB'nin toplant ısının ard ından yap ılan aç ıklamada, gösterge konumundaki Selic faiz
oran ının yüzde 10.75'e yükseltildi ği belirtildi. Aç ıklamada, faiz art ırımının dü şüş   gösteren
enflasyon risklerinin daha da azalt ılmas ına yard ım edeceği ifade edildi. Piyasalarda faiz
oranlar ının 75 baz puan art ırılmas ı bekleniyordu.  
  
Çin yüzde 9.5 büyüme bekliyor . Çin Devlet Bilgi  İdaresi Merkezi taraf ından haz ırlanan bir
raporda, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 9.5 büyüme göstermesinin beklendiği belirtildi. Raporda,
tahmini büyüme rakamının  30  y ıllık ortalamalara yak ın olduğu ve Çin'in makul büyüme
seviyesini yans ıttığı kaydedildi. Ülke ekonomisi ikinci çeyrekte yıllık yüzde 10.3 büyüme ortaya
koymuştu. Değerlendirmede öte yandan yuanda sert art ış  için gerekçe olmadığı  ifade edildi.
Çin'in spekülatif s ıcak para ak ışının kuru önemli düzeyde etkilemesini engellemek için bu akışları
yak ından izlemesinin gerekeceği kaydedildi.  

SEKTÖR VE ŞİRKET HABERLERİ 

Beyaz eşya ihracat ı artıyor.  Beyaz eşya ihracat ı yılın ilk yar ısında 6 ana üründe 6 milyon 131
bin 491 adet olarak gerçekleşti. Söz konusu ürünlerde ihracat, bir önceki y ılın ayn ı döneminde 5
milyon 355 bin 165 adet olmu ştu.Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği'nin (TÜRKBESD)
verilerine göre, Ocak-Haziran 2010 döneminde buzdolabı, derin dondurucu, çamaşır makinesi,
kurutucu, bulaşık makinesi ve f ırından oluşan 6 ana ürün grubunda toplam ithalat, 2009'un aynı
döneminde gerçekleşen 301 bin 354 adetten, 318 bin 435 adete yükseldi. Üretim 7 milyon 279
bin 775 adetten 8 milyon 578 bin 759 adete, iç sat ış 2 milyon 323 bin 620 adetten 2 milyon 522
bin 401 adete çıktı. 

Tofaş 8 y ılda 1 milyon Doblo üretecek.  Tofaş, önümüzdeki 8 yılda 1 milyon adet yeni Doblo
üretecek. Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan ı Mustafa Koç, üretilecek araçlar ın yüzde 70'inin
ihraç edileceğini belirtti. Koç, bu ihracatla 6.3 milyar dolar döviz elde edileceğini vurgulad ı.
Bugüne kadar 700 bin yeni Doblo ihraç ettiklerine dikkat çeken Mustafa Koç, 7 milyar dolarl ık da
gelir sağlandığını   aktard ı.  Tofaş'ın Bursa'daki fabrikas ında son 10 y ılda 1.7 milyon araç
üretilirken bunlar ın 700 bin adedi Doblo oldu. Yenilenen Doblo için 425 milyon euro yat ırım
yapan Tofaş, üretim kapasitesini de 360 binden 400 bin adede çıkard ı. Bu sayede bin 500 kişiye
de ilave iş olanağı yarat ıldı. 
  
'Petkimde ek hisse alm ıyoruz'.  Yerli ortağı Turcas ile birlikte sahip olduğu Petkim'deki yüzde
51'ine sahip olan Socar' ın hisselerini art ıracağı yönündeki iddialar, Başkan Rövnag Abdullayev
taraf ından yalanland ı. Hürriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre, Azerbaycan Milli Petrol Şirketi
Socar' ın Ba şkan ı   Rövnag Abdullayev, ilave hisse al ımı   gibi bir çal ışmalar ının bulunmad ığını
söyledi. Şirketteki hisselerini artt ırmayacaklar ını da bildirirken, ''Petkim'de tuttuğumuz yüzde 51
pay bizim için yeterli. Hisse alma gayretinde değiliz. Bunun içinde kimseyle görüşmedik'' diye
konuştu. Abdullayev'in verdiği bilgilere göre Petkim'de kurulacak (Aliağa-İzmir) petrol rafinerisi
inşaatına h ızlı   bir şekilde başlanacak. Rafineride öncelikle Petkim'in ihtiyacı olan ham madde
üretilecek.  

Dikkat: Burada yer alan yat ırım bilgi,  yorum ve tavsiyeleri yat ırım dan ışmanlığı  kapsamında değildir. Yat ırım dan ışmanlığı  hizmeti; arac ı kurumlar, portföy yönetim  şirketleri,

mevduat kabul etmeyen bankalar  ile müşteri aras ında imzalanacak yat ırım dan ışmanlığı  sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum 

ve tavsiyede bulunanlar ın kişisel görüşlerine dayanmaktad ır. Bu görüşler mali durumunuz  ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer 

alan bilgilere dayan ılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar  doğurmayabilir.   

AJANDA  

TAHVİL-BONO, REPO, TL 

TRT250412T11 

DÖVİZ 

ALTIN 

YATIRIM FONLARI  

Tarih Tanım 

22.07  

TCMB Beklenti Anketi (Temmuz II 

donem);ABD:Mevcut Konut 

Sat ış lar ı,ABD:Öncü Göstergeler.  

Aktif Kağıtlar  
Ortalama Bileşik 

(%) 
Önceki 

(%) 

TRT250412T11  8,32  8,41  

TRT250112T14  8,32  8,43  

TRT161111T14  8,13  8,29  

Eurobond  Fiyat  Getiri (%)  

14/02/2034  121.000,00  6,28  

15/01/2030  166.250,00  6,04  

Para Piyasas ı Ortalama Bileşik 
(%) 

Önceki 
(%) 

Overnight Repo 6,52 6,54 

7 Gün. Repo 6,83 6,85 

Interbank 6,50 6,75 

MB
Döviz Al ış  

TL 
Değişim

(%) 

Amerikan Dolar ı 1,5202  -0,55  

Euro  1,9524  -1,24  

Çapraz
Kurlar  

Dün  
Değişim

(%) 

EUR/USD  1,2843  -0,69  

USD/JPY  87,01  0,17  

Altın Dün  Değişim (%) 

USD/Ons  1.194,50  0,38  

Ziraat Fonlar ı Fiyat
TL 

Getiri
(%) 

ZRY FONLARI 

(A) Değ. Fon 0,080621  599,14  

(B) Değ. Fon 36,044426  40,85  

(B) Likit Fon  111,395671  7,32  

(B) Tahvil -Bono Fonu  127,629711  70,51  

TCZB FONLARI  

(A) Değ. Başak Fon  0,009386  254,53  

(A) Değ. Değer Fon 0,012542  519,49  

(A) IMKB30 End. 

Fonu 
0,017138  785,39  

(A) Karma Fon  0,055132  481,62  

(B) Büy.Ama.T/B 
Fonu 

0,012656  66,45  

(B) Likit Fon  72,740189  3,91  

  

HİSSE SENETLERİ PİYASASI 

ABD borsalar ının Fed'in bankalar ın verdikleri kredileri art ırmak için yeni önlemler açıklayacağına
dair söylentilerle önceki günü yükselişle tamamlamas ı ard ından Morgan Stanley ve Wells Fargo
karlar ının beklentileri aşmas ı ve de Avrupa Bankalar ı’nın stres testleri sonuçlar ına dair olumlu
beklentilerle al ıcılı   seyreden yurtd ı ş ı   piyasalara paralel olarak İMKB de günü yükseli şle
tamamlad ı. Yabanc ı alımlar ıyla yükselen bankacılık endeksi günü yüzde 3,2 artıda tamamlayarak
piyasadaki olumlu havan ın ana tetikleyicisi oldu. Gün içinde 58,468 -59,653 band ında hareket
eden İMKB-100 Endeks günü yüzde 2,18 art ışla 59,494 puandan tamamlad ı. Gün sonunda 1,66
milyar liral ık işlem hacmi gerçekleşti. Dün yaşanan sert yükselişle 59.000 ana direnç seviyesini
kıran endeksin 59.771 tarihi zirve seviyesini test ettiğini görüyoruz. Ancak bugüne yurtd ışı
piyasalarda yaşanan gerileme nedeniyle düşüşle ba şlamas ını   beklediğimiz endeksin 59.000
seviyesini destek olarak test etmesi beklenmelidir. 59.000 destek seviyesinin k ırılmas ı
durumunda k ısa vadeli trendi düşüş yönünde değişecek olan endeksin ilk aşamada 58.750 ara
destek seviyesini hedeflemesi beklenebilir. 58.750 ara destek seviyesinin gün içinde kırılmas ı
durumunda ise 58.100 orta vadeli trend destek seviyesi hedeflenecektir. Ayr ıca endeksin 59.000
kısa vadeli trend direnç seviyesinin korunmas ı   veya 58.750 ara destek seviyesinden tepki
alışlarının etkili olmas ı   durumunda 59.771 tarihi zirve seviyesinin hedeflenmesi beklenmelidir.
59.771 tarihi zirve seviyesi üzerinde ise 59.950 ve 60.250 direnç seviyeleri takip edilmelidir. 

 

Destek

TL : 59,000 58,750 58,100

$ : 3,86 3,84 3,80

Direnç

TL : 59,771 59,950 60,250

$ : 3,91 3,92 3,94

TAHVİL BONO, REPO, TL, DÖVİZ PİYASALARI 

İMKB Tahvil ve Bono Piyasas ı’nın gösterge kağıdı   olan 25 Nisan 2012 vadeli tahvil düne ve
bugüne valörlü işlemlerde s ıras ıyla %8.32 ve %8.24 bileşikten işlem gördü. Söz konusu tahvil,
Sal ı   günü ise ayn ı   güne ve düne valörlü i şlemlerde s ıras ıyla %8,41 ve %8.43 bile şikten
kapanm ıştı. Serbest piyasada dolar günü 0,50 Kr kay ıpla 1,5300 TL ’den kapat ırken euronun
değeri de 1,75 Kr düşüşle 1,9600 TL oldu. Bankalararas ı piyasada dolar kotasyonlar ı, 1,5260-
1,5310 TL aral ığında dalgaland ı. Euro/dolar 1,2792-1,2914 band ında hareket ederken dolar/yen
ise 86,87-87,52 band ında hareket etti. 

ULUSLARARASI PİYASALAR 

Fed Başkan ı   Ben Bernanke'nin büyümeyi teşvik edecek ek tedbirler aç ıklamaks ızın ekonomik
görünümün aşırı   derecede belirsiz olduğunu belirtmesi, ABD borsalar ındaki iki gündür süren
yükseliş  havas ının sona ermesine neden oldu.Fed'in bankalar ı  kredi vermeye yöneltmek için,
banka repolar ına ödediği % 0.25 faizi kald ıracağı  söylentileri, önceki gün borsalarda banka
hisseleri önderliğinde % 1'in üzerinde yükseli şe neden olmu ştu. Bernanke'nin Kongre'deki
konuşmas ında, Fed' in şu  anda  b i r  ön lem aç ıklamay ı   planlamad ığını   söylemesi ve Fed
bilançosunun küçültülmesi yönündeki çal ışmalardan söz etmesi, piyasalarda likidite art ışı
beklentilerinin k ırılmas ına neden oldu.Bernanke'nin konu şmas ının ard ından dü şüşe geçen
finansal hisseler aras ında yer alan JP Morgan ve Bank of America % 2.9 ve üzeri kayıpla öne
çıktı.S&P 500 Endeksi 'nde yer alan 10 sektörün tamam ı   günü ekside kapatt ı.  Reklam
gelirlerindeki düşüş   nedeniyle sat ı ş   rakamlar ı   beklentileri karşılamayan Yahoo ise % 8.5
geriledi.Dow Jones Sanayi % 1.07 değer kaybederek 10.120 seviyesinde, S&P 500 Endeksi %
1.28 değer kaybederek 1.069 seviyesinde ve Nasdaq Endeksi % 1.61 değer kaybederek 2.187
seviyesinde günü tamamlad ı.Bernanke'nin temkinli aç ıklamalar ının etkisinde Wall Street'in
ard ından Asya borsalar ı da bu sabah sat ışta, ancak kay ıplar ABD'ye k ıyasla daha ılımlı oranlarda
gerçekleşiyor. Endekslerde % 0.2 -0.5 aras ı   düşüş   var. Şanghay borsas ı   ise hafif art ıda
işlemlerine devam ediyor.Petrol 76. 3 dolar, alt ın 1.185 dolar düzeyine geri çekilirken, bak ır %
1'in üzerinde kayıpla 6.767 dolara indi. 

VOB 

IMKB-30 Ağustos kontrat ı, Çarşamba günü 73.750-75.400 fiyat aral ığında işlem görerek günü
75.250 uzlaşma fiyat ından tamamlad ı.  Kontrattaki aç ık pozisyon say ısı   7.288 adet artarak
209.234 adet kontrata yükseldi. Dün itibariyle 75.000 ana direnç seviyesini geçerek 75.900 zirve
seviyesine doğru hareketlenen kontrat ın, bugüne yurtd ı ş ı   vadeli piyasalardaki gerileme
nedeniyle düşüşle başlamas ını bekliyoruz. Kontratta takip edilecek ilk destek 74.400 k ısa vadeli
trend destek seviyesidir. Gün içinde 74.400 destek seviyesinin k ırılmas ı durumunda k ısa vadeli
trendin düşüş   yönünde değişerek i lk a şamada 73.700 orta vadeli trend destek seviyesi
sonras ında 73.500 ara destek seviyesi hedeflenecektir. 73.700 destek seviyesi alt ında günlük
kapan ış yaşanmas ıyla orta vadeli trendin düşüş  yönünde değişeceği unutulmamal ıdır. Ayr ıca
74.400 destek seviyesinin gün içinde korunmasıyla k ısa vadeli trendin yükseliş yönünde sürmesi
ve s ıras ıyla 75.375, 75.900 ve 76.275 direnç seviyelerini hedeflemesi beklenmelidir. 

Sözleşmeler  
Uzlaşma Fiyat ı 

(TL) 

Değ 
(%) 

Açık Pozisyon 

Sayısı 

111F_IX0300810 75,2500 2,38 209.234 

301F_FXUSD0810 1,5385 -0,39 61.902 

Dikkat: Burada yer alan yat ırım bilgi,  yorum ve tavsiyeleri yat ırım dan ışmanlığı  kapsamında değildir. Yat ırım dan ışmanlığı  hizmeti; arac ı kurumlar, portföy yönetim  şirketleri,

mevduat kabul etmeyen bankalar  ile müşteri aras ında imzalanacak yat ırım dan ışmanlığı  sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum 

ve tavsiyede bulunanlar ın kişisel görüşlerine dayanmaktad ır. Bu görüşler mali durumunuz  ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer 

alan bilgilere dayan ılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar  doğurmayabilir.   

ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 
Araştırma 

e-mail: ARASTIRMA@ziraatyatirim.com.tr

Genel Müdürlük Pazarlama 
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Eminönü Şubesi
+90 212 514 0044 

Kadıköy Şubesi
+90 216 360 3070 

Levent Şubesi
+90 212 279 4079 

Ankara Şubesi
+90 312 466 8610 

İzmir Şubesi
+90 232 489 6300 

Yatırım Merkezleri 

Adana Yat ırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankas ı A.Ş. 
Adana Şubesi
+90 322 352 1111 

Antalya Yat ırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankas ı A.Ş. 
Antalya Şubesi
+90 242 312 3600 

Ataşehir Yat ırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankas ı A.Ş. 
Ataşehir Şubesi
+90 216 455 7108 

Balıkesir Yat ırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankas ı A.Ş. 
Bal ıkesir Şubesi
+90 266 239 1045 

Bandırma Yat ırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankas ı A.Ş. 
Bad ırma Şubesi
+90 266 713 0995 

Beşiktaş Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankas ı A.Ş. 
Beşiktaş Şubesi
+90 212 259 0712 

Bursa Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankas ı A.Ş. 
Ulucami Şubesi
+90 224 220 4242 

Caddebostan Yat ırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankas ı A.Ş. 
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+90 216 385 8569 

Denizli Yat ırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankas ı A.Ş. 
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+90 258 261 2493 

Diyarbak ır Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankas ı A.Ş. 
Diyarbak ır Şubesi
+90 412 224 0429 

Eskişehir Yat ırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankas ı A.Ş. 
Porsuk Şubesi (Ek Şube)
+90 222 221 8202 

Galeria Yat ırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankas ı A.Ş. 
Galeria Şubesi
+90 212 559 3254 

İskenderun Yat ırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankas ı A.Ş. 
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+90 326 614 0154 

Kocaeli Yat ırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankas ı A.Ş. 
Kocaeli Şubesi
+90 262 321 9110 

Manisa Yat ırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankas ı A.Ş. 
Manisa Şubesi
+90 362 432 0873 

Mersin Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankas ı A.Ş. 
Mersin Şubesi
+90 324 239 3426 

Muğla Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankas ı A.Ş. 
Muğla Şubesi
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Nazilli Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankas ı A.Ş. 
Nazilli Şubesi
+90 256 313 1314 
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T.C. Ziraat Bankas ı A.Ş. 
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+90 362 432 0873 
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Günlük Bülten 22.07.2010 

İMKB - Endeksler 

İMKB - 100 

İMKB - İstatistikler  

DÜNYA BORSALARI  

SERMAYE ARTIRIMI VE 

TEMETTÜ ÖDEMELERİ 

Endeks Kapan ış  
Değişim

(%) 

IMKB 100  59.494,67  2,18  

IMKB 30  75.194,73  2,33  

IMKB SINA İ  42.946,44  1,34  

IMKB H İZMETLER  34.998,01  0,27  

IMKB MAL İ  94.666,70  2,87  

En Çok Artanlar  Kapan ış  (TL) Değişim (%) 

LINK  E 5,10  14,35  

IHGZT E  3,10  9,93  

TUDDF E  9,60  9,71  

ISBTR E  2.360,00  9,01  

TKSYO E  1,28  7,56  

En Çok Düşenler  Kapan ış  (TL) Değişim (%) 

ESEMS E  0,69  -6,76  

COMDO E  4,30  -5,29  

PKENT E  119,00  -4,03  

OZGYO E  1,73  -3,89  

LATEK E  4,72  -3,28  

İşlem Hacmi En Yüksekler  Hacim (TL)  

GARAN E  199.541.743  

ISCTR E  178.725.736  

VAKBN E  92.479.762  

THYAO E  88.862.108  

BFREN E  76.341.257  

Endeks Kapan ış  
Değişim

(%) 

NIKKEI -225  9.278,83  -0,23  

FTSE -100  5.214,64  1,46  

CAC -40  3.493,92  0,75  

DAX  5.990,38  0,38  

BOVESPA  64.476,84  0,02  

NASDAQ  2.187,33  -1,58  

DOW JONES IND.  10.120,53  -1,07  

Hisse Tarih Oran (%)  Tanım 

SNGYO  09.07.2010  25,00  Bedelsiz  

  

GÜNDEM'DEN BAŞLIKLAR 

·          Bernanke: Şu anda önlem yok.
·          Brezilya faizi yarım puan artırdı.
·          Çin yüzde 9.5 büyüme bekliyor.

 
Bernanke: Şu anda önlem yok .  Fed Ba şkan ı   Ben Bernanke, ABD Senatosu Bankac ılık
Kurulu'nda yapt ığı konuşmada bir yandan ekonominin gelişmeye devam edeceğine inanc ını dile
getirirken, diğer yandan Senatörlerin  ısrarl ı   sorular ı   üzerine, büyümede aksama olmas ı
durumunda yeni önlemler uygulamaya başlanabileceğini söyledi. Ancak Bernanke,  şu anda
uygulanan s ıfır faiz oran ı   politikas ının "uzunca bir süre" daha devam edeceğini ve yeni
önlemlerin şu anda uygulanmas ına neden olmad ığını belirtti. Bankac ılık Kurulu önünde okuduğu
önceden hazırlanm ış konuşmas ında Fed'in zaman ı gelince bilançosunu nasıl küçülteceğine ilişkin
bilgiler veren Bernanke, bu bölümde ekonominin görünümünü ise "olağandışı belirsiz" olarak
niteledi. Fed'in bu belirsiz ortamda alabileceği önlemler konusunda senatörlerden gelen sorular
üzerine Bernanke, bankalar ın merkez bankas ına yat ırdıklar ı   rezervlere verilen faiz oran ının
düşürülerek ekonomiye katk ı   sağlanabileceğini, ayr ıca ekonominin görünümü konusunda
görüşlerini değiştirebileceklerini söyledi. Görünümün değişmesi analistler taraf ından Fed'in faiz
oranlar ını  düşük tutma süresinin daha da uzayabileceği şeklinde yorumland ı. Bernanke ayr ıca,
Fed'in portföyünde değişikliğe gidebileceğini söyledi. Bu da, Fed'in daha önceki parasal
genişleme döneminde piyasadan ald ı ğ ı   tahvi l  ve  ipotek senetler ine benzer ve henüz
belirlenmemiş   varl ıklar ı   satın alabileceği  şeklinde yorumlan ıyor. Bernanke, "Daha fazla
seçeneklerimiz de var, ancak bunlar al ışılagelmiş  seçenekler değil," dedi ve şöyle devam etti:
"Bizim senaryomuz ılımlı   bir düzelme öngörüyor. Kredi koşullar ı  ve yüksek i şsizliğin getirdiği
risklere karşın tekrar durgunluğa girmemiz olas ı   görülmüyor." Bernanke'nin konuşmas ındaki
belirsizlik, hisse piyasalar ına düşüş  getirdi. ABD hazine tahvil getirileri de tarihsel olarak en
düşük düzeye indi. Bernanke'nin konu şmas ı   öncesinde piyasalarda, büyüme konusunda
geçtiğimiz günlerde ortaya ç ıkan kayg ıları   ortadan kald ıracak somut ad ımlar aç ıklayacağı
yolunda beklenti vard ı.  Piyasa yorumcular ı   Fed Başkan ı'nın, en az ından bankalara merkez
bankas ınca faiz ödenmesini durdurarak yaklaşık 1 trilyon dolar ın ekonomiye geri dönmesini
sağlayacağını açıklamas ını bekliyorlard ı. 
  
Brezilya faizi yar ım puan art ırdı.  Brezilya Merkez Bankas ı   (BCB), faizleri yar ım puan
yükseltti. BCB'nin toplant ısının ard ından yap ılan aç ıklamada, gösterge konumundaki Selic faiz
oran ının yüzde 10.75'e yükseltildi ği belirtildi. Aç ıklamada, faiz art ırımının dü şüş   gösteren
enflasyon risklerinin daha da azalt ılmas ına yard ım edeceği ifade edildi. Piyasalarda faiz
oranlar ının 75 baz puan art ırılmas ı bekleniyordu.  
  
Çin yüzde 9.5 büyüme bekliyor . Çin Devlet Bilgi  İdaresi Merkezi taraf ından haz ırlanan bir
raporda, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 9.5 büyüme göstermesinin beklendiği belirtildi. Raporda,
tahmini büyüme rakamının  30  y ıllık ortalamalara yak ın olduğu ve Çin'in makul büyüme
seviyesini yans ıttığı kaydedildi. Ülke ekonomisi ikinci çeyrekte yıllık yüzde 10.3 büyüme ortaya
koymuştu. Değerlendirmede öte yandan yuanda sert art ış  için gerekçe olmadığı  ifade edildi.
Çin'in spekülatif s ıcak para ak ışının kuru önemli düzeyde etkilemesini engellemek için bu akışları
yak ından izlemesinin gerekeceği kaydedildi.  

SEKTÖR VE ŞİRKET HABERLERİ 

Beyaz eşya ihracat ı artıyor.  Beyaz eşya ihracat ı yılın ilk yar ısında 6 ana üründe 6 milyon 131
bin 491 adet olarak gerçekleşti. Söz konusu ürünlerde ihracat, bir önceki y ılın ayn ı döneminde 5
milyon 355 bin 165 adet olmu ştu.Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği'nin (TÜRKBESD)
verilerine göre, Ocak-Haziran 2010 döneminde buzdolabı, derin dondurucu, çamaşır makinesi,
kurutucu, bulaşık makinesi ve f ırından oluşan 6 ana ürün grubunda toplam ithalat, 2009'un aynı
döneminde gerçekleşen 301 bin 354 adetten, 318 bin 435 adete yükseldi. Üretim 7 milyon 279
bin 775 adetten 8 milyon 578 bin 759 adete, iç sat ış 2 milyon 323 bin 620 adetten 2 milyon 522
bin 401 adete çıktı. 

Tofaş 8 y ılda 1 milyon Doblo üretecek.  Tofaş, önümüzdeki 8 yılda 1 milyon adet yeni Doblo
üretecek. Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan ı Mustafa Koç, üretilecek araçlar ın yüzde 70'inin
ihraç edileceğini belirtti. Koç, bu ihracatla 6.3 milyar dolar döviz elde edileceğini vurgulad ı.
Bugüne kadar 700 bin yeni Doblo ihraç ettiklerine dikkat çeken Mustafa Koç, 7 milyar dolarl ık da
gelir sağlandığını   aktard ı.  Tofaş'ın Bursa'daki fabrikas ında son 10 y ılda 1.7 milyon araç
üretilirken bunlar ın 700 bin adedi Doblo oldu. Yenilenen Doblo için 425 milyon euro yat ırım
yapan Tofaş, üretim kapasitesini de 360 binden 400 bin adede çıkard ı. Bu sayede bin 500 kişiye
de ilave iş olanağı yarat ıldı. 
  
'Petkimde ek hisse alm ıyoruz'.  Yerli ortağı Turcas ile birlikte sahip olduğu Petkim'deki yüzde
51'ine sahip olan Socar' ın hisselerini art ıracağı yönündeki iddialar, Başkan Rövnag Abdullayev
taraf ından yalanland ı. Hürriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre, Azerbaycan Milli Petrol Şirketi
Socar' ın Ba şkan ı   Rövnag Abdullayev, ilave hisse al ımı   gibi bir çal ışmalar ının bulunmad ığını
söyledi. Şirketteki hisselerini artt ırmayacaklar ını da bildirirken, ''Petkim'de tuttuğumuz yüzde 51
pay bizim için yeterli. Hisse alma gayretinde değiliz. Bunun içinde kimseyle görüşmedik'' diye
konuştu. Abdullayev'in verdiği bilgilere göre Petkim'de kurulacak (Aliağa-İzmir) petrol rafinerisi
inşaatına h ızlı   bir şekilde başlanacak. Rafineride öncelikle Petkim'in ihtiyacı olan ham madde
üretilecek.  

Dikkat: Burada yer alan yat ırım bilgi,  yorum ve tavsiyeleri yat ırım dan ışmanlığı  kapsamında değildir. Yat ırım dan ışmanlığı  hizmeti; arac ı kurumlar, portföy yönetim  şirketleri,

mevduat kabul etmeyen bankalar  ile müşteri aras ında imzalanacak yat ırım dan ışmanlığı  sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum 

ve tavsiyede bulunanlar ın kişisel görüşlerine dayanmaktad ır. Bu görüşler mali durumunuz  ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer 

alan bilgilere dayan ılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar  doğurmayabilir.   

AJANDA  

TAHVİL-BONO, REPO, TL 

TRT250412T11 

DÖVİZ 

ALTIN 

YATIRIM FONLARI  

Tarih Tanım 

22.07  

TCMB Beklenti Anketi (Temmuz II 

donem);ABD:Mevcut Konut 

Sat ış lar ı,ABD:Öncü Göstergeler.  

Aktif Kağıtlar  
Ortalama Bileşik 

(%) 
Önceki 

(%) 

TRT250412T11  8,32  8,41  

TRT250112T14  8,32  8,43  

TRT161111T14  8,13  8,29  

Eurobond  Fiyat  Getiri (%)  

14/02/2034  121.000,00  6,28  

15/01/2030  166.250,00  6,04  

Para Piyasas ı Ortalama Bileşik 
(%) 

Önceki 
(%) 

Overnight Repo 6,52 6,54 

7 Gün. Repo 6,83 6,85 

Interbank 6,50 6,75 

MB
Döviz Al ış  

TL 
Değişim

(%) 

Amerikan Dolar ı 1,5202  -0,55  

Euro  1,9524  -1,24  

Çapraz
Kurlar  

Dün  
Değişim

(%) 

EUR/USD  1,2843  -0,69  

USD/JPY  87,01  0,17  

Altın Dün  Değişim (%) 

USD/Ons  1.194,50  0,38  

Ziraat Fonlar ı Fiyat
TL 

Getiri
(%) 

ZRY FONLARI 

(A) Değ. Fon 0,080621  599,14  

(B) Değ. Fon 36,044426  40,85  

(B) Likit Fon  111,395671  7,32  

(B) Tahvil -Bono Fonu  127,629711  70,51  

TCZB FONLARI  

(A) Değ. Başak Fon  0,009386  254,53  

(A) Değ. Değer Fon 0,012542  519,49  

(A) IMKB30 End. 

Fonu 
0,017138  785,39  

(A) Karma Fon  0,055132  481,62  

(B) Büy.Ama.T/B 
Fonu 

0,012656  66,45  

(B) Likit Fon  72,740189  3,91  

  

HİSSE SENETLERİ PİYASASI 

ABD borsalar ının Fed'in bankalar ın verdikleri kredileri art ırmak için yeni önlemler açıklayacağına
dair söylentilerle önceki günü yükselişle tamamlamas ı ard ından Morgan Stanley ve Wells Fargo
karlar ının beklentileri aşmas ı ve de Avrupa Bankalar ı’nın stres testleri sonuçlar ına dair olumlu
beklentilerle al ıcılı   seyreden yurtd ı ş ı   piyasalara paralel olarak İMKB de günü yükseli şle
tamamlad ı. Yabanc ı alımlar ıyla yükselen bankacılık endeksi günü yüzde 3,2 artıda tamamlayarak
piyasadaki olumlu havan ın ana tetikleyicisi oldu. Gün içinde 58,468 -59,653 band ında hareket
eden İMKB-100 Endeks günü yüzde 2,18 art ışla 59,494 puandan tamamlad ı. Gün sonunda 1,66
milyar liral ık işlem hacmi gerçekleşti. Dün yaşanan sert yükselişle 59.000 ana direnç seviyesini
kıran endeksin 59.771 tarihi zirve seviyesini test ettiğini görüyoruz. Ancak bugüne yurtd ışı
piyasalarda yaşanan gerileme nedeniyle düşüşle ba şlamas ını   beklediğimiz endeksin 59.000
seviyesini destek olarak test etmesi beklenmelidir. 59.000 destek seviyesinin k ırılmas ı
durumunda k ısa vadeli trendi düşüş yönünde değişecek olan endeksin ilk aşamada 58.750 ara
destek seviyesini hedeflemesi beklenebilir. 58.750 ara destek seviyesinin gün içinde kırılmas ı
durumunda ise 58.100 orta vadeli trend destek seviyesi hedeflenecektir. Ayr ıca endeksin 59.000
kısa vadeli trend direnç seviyesinin korunmas ı   veya 58.750 ara destek seviyesinden tepki
alışlarının etkili olmas ı   durumunda 59.771 tarihi zirve seviyesinin hedeflenmesi beklenmelidir.
59.771 tarihi zirve seviyesi üzerinde ise 59.950 ve 60.250 direnç seviyeleri takip edilmelidir. 

 

Destek

TL : 59,000 58,750 58,100

$ : 3,86 3,84 3,80

Direnç

TL : 59,771 59,950 60,250

$ : 3,91 3,92 3,94

TAHVİL BONO, REPO, TL, DÖVİZ PİYASALARI 

İMKB Tahvil ve Bono Piyasas ı’nın gösterge kağıdı   olan 25 Nisan 2012 vadeli tahvil düne ve
bugüne valörlü işlemlerde s ıras ıyla %8.32 ve %8.24 bileşikten işlem gördü. Söz konusu tahvil,
Sal ı   günü ise ayn ı   güne ve düne valörlü i şlemlerde s ıras ıyla %8,41 ve %8.43 bile şikten
kapanm ıştı. Serbest piyasada dolar günü 0,50 Kr kay ıpla 1,5300 TL ’den kapat ırken euronun
değeri de 1,75 Kr düşüşle 1,9600 TL oldu. Bankalararas ı piyasada dolar kotasyonlar ı, 1,5260-
1,5310 TL aral ığında dalgaland ı. Euro/dolar 1,2792-1,2914 band ında hareket ederken dolar/yen
ise 86,87-87,52 band ında hareket etti. 

ULUSLARARASI PİYASALAR 

Fed Başkan ı   Ben Bernanke'nin büyümeyi teşvik edecek ek tedbirler aç ıklamaks ızın ekonomik
görünümün aşırı   derecede belirsiz olduğunu belirtmesi, ABD borsalar ındaki iki gündür süren
yükseliş  havas ının sona ermesine neden oldu.Fed'in bankalar ı  kredi vermeye yöneltmek için,
banka repolar ına ödediği % 0.25 faizi kald ıracağı  söylentileri, önceki gün borsalarda banka
hisseleri önderliğinde % 1'in üzerinde yükseli şe neden olmu ştu. Bernanke'nin Kongre'deki
konuşmas ında, Fed' in şu  anda  b i r  ön lem aç ıklamay ı   planlamad ığını   söylemesi ve Fed
bilançosunun küçültülmesi yönündeki çal ışmalardan söz etmesi, piyasalarda likidite art ışı
beklentilerinin k ırılmas ına neden oldu.Bernanke'nin konu şmas ının ard ından dü şüşe geçen
finansal hisseler aras ında yer alan JP Morgan ve Bank of America % 2.9 ve üzeri kayıpla öne
çıktı.S&P 500 Endeksi 'nde yer alan 10 sektörün tamam ı   günü ekside kapatt ı.  Reklam
gelirlerindeki düşüş   nedeniyle sat ı ş   rakamlar ı   beklentileri karşılamayan Yahoo ise % 8.5
geriledi.Dow Jones Sanayi % 1.07 değer kaybederek 10.120 seviyesinde, S&P 500 Endeksi %
1.28 değer kaybederek 1.069 seviyesinde ve Nasdaq Endeksi % 1.61 değer kaybederek 2.187
seviyesinde günü tamamlad ı.Bernanke'nin temkinli aç ıklamalar ının etkisinde Wall Street'in
ard ından Asya borsalar ı da bu sabah sat ışta, ancak kay ıplar ABD'ye k ıyasla daha ılımlı oranlarda
gerçekleşiyor. Endekslerde % 0.2 -0.5 aras ı   düşüş   var. Şanghay borsas ı   ise hafif art ıda
işlemlerine devam ediyor.Petrol 76. 3 dolar, alt ın 1.185 dolar düzeyine geri çekilirken, bak ır %
1'in üzerinde kayıpla 6.767 dolara indi. 

VOB 

IMKB-30 Ağustos kontrat ı, Çarşamba günü 73.750-75.400 fiyat aral ığında işlem görerek günü
75.250 uzlaşma fiyat ından tamamlad ı.  Kontrattaki aç ık pozisyon say ısı   7.288 adet artarak
209.234 adet kontrata yükseldi. Dün itibariyle 75.000 ana direnç seviyesini geçerek 75.900 zirve
seviyesine doğru hareketlenen kontrat ın, bugüne yurtd ı ş ı   vadeli piyasalardaki gerileme
nedeniyle düşüşle başlamas ını bekliyoruz. Kontratta takip edilecek ilk destek 74.400 k ısa vadeli
trend destek seviyesidir. Gün içinde 74.400 destek seviyesinin k ırılmas ı durumunda k ısa vadeli
trendin düşüş   yönünde değişerek i lk a şamada 73.700 orta vadeli trend destek seviyesi
sonras ında 73.500 ara destek seviyesi hedeflenecektir. 73.700 destek seviyesi alt ında günlük
kapan ış yaşanmas ıyla orta vadeli trendin düşüş  yönünde değişeceği unutulmamal ıdır. Ayr ıca
74.400 destek seviyesinin gün içinde korunmasıyla k ısa vadeli trendin yükseliş yönünde sürmesi
ve s ıras ıyla 75.375, 75.900 ve 76.275 direnç seviyelerini hedeflemesi beklenmelidir. 

Sözleşmeler  
Uzlaşma Fiyat ı 

(TL) 

Değ 
(%) 

Açık Pozisyon 

Sayısı 

111F_IX0300810 75,2500 2,38 209.234 

301F_FXUSD0810 1,5385 -0,39 61.902 

Dikkat: Burada yer alan yat ırım bilgi,  yorum ve tavsiyeleri yat ırım dan ışmanlığı  kapsamında değildir. Yat ırım dan ışmanlığı  hizmeti; arac ı kurumlar, portföy yönetim  şirketleri,

mevduat kabul etmeyen bankalar  ile müşteri aras ında imzalanacak yat ırım dan ışmanlığı  sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum 

ve tavsiyede bulunanlar ın kişisel görüşlerine dayanmaktad ır. Bu görüşler mali durumunuz  ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer 

alan bilgilere dayan ılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar  doğurmayabilir.   

ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 
Araştırma 

e-mail: ARASTIRMA@ziraatyatirim.com.tr

Genel Müdürlük Pazarlama 

Büyükdere Cad. No:39 B Blok Kat:3, 34398 Maslak - İstanbul 
+90 212 366 9898 / info@ziraatyatirim.com.tr 

Şubeler 

Eminönü Şubesi
+90 212 514 0044 

Kadıköy Şubesi
+90 216 360 3070 

Levent Şubesi
+90 212 279 4079 

Ankara Şubesi
+90 312 466 8610 

İzmir Şubesi
+90 232 489 6300 

Yatırım Merkezleri 

Adana Yat ırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankas ı A.Ş. 
Adana Şubesi
+90 322 352 1111 

Antalya Yat ırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankas ı A.Ş. 
Antalya Şubesi
+90 242 312 3600 

Ataşehir Yat ırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankas ı A.Ş. 
Ataşehir Şubesi
+90 216 455 7108 

Balıkesir Yat ırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankas ı A.Ş. 
Bal ıkesir Şubesi
+90 266 239 1045 

Bandırma Yat ırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankas ı A.Ş. 
Bad ırma Şubesi
+90 266 713 0995 

Beşiktaş Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankas ı A.Ş. 
Beşiktaş Şubesi
+90 212 259 0712 

Bursa Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankas ı A.Ş. 
Ulucami Şubesi
+90 224 220 4242 

Caddebostan Yat ırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankas ı A.Ş. 
Caddebostan Şubesi
+90 216 385 8569 

Denizli Yat ırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankas ı A.Ş. 
Denizli Şubesi
+90 258 261 2493 

Diyarbak ır Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankas ı A.Ş. 
Diyarbak ır Şubesi
+90 412 224 0429 

Eskişehir Yat ırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankas ı A.Ş. 
Porsuk Şubesi (Ek Şube)
+90 222 221 8202 

Galeria Yat ırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankas ı A.Ş. 
Galeria Şubesi
+90 212 559 3254 

İskenderun Yat ırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankas ı A.Ş. 
İskenderun Şubesi
+90 326 614 0154 

Kocaeli Yat ırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankas ı A.Ş. 
Kocaeli Şubesi
+90 262 321 9110 

Manisa Yat ırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankas ı A.Ş. 
Manisa Şubesi
+90 362 432 0873 

Mersin Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankas ı A.Ş. 
Mersin Şubesi
+90 324 239 3426 

Muğla Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankas ı A.Ş. 
Muğla Şubesi
+90 252 213 2100 

Nazilli Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankas ı A.Ş. 
Nazilli Şubesi
+90 256 313 1314 

Samsun Yat ırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankas ı A.Ş. 
Samsun Şubesi
+90 362 432 0873 

Trabzon Yat ırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankas ı A.Ş. 
Trabzon Şubesi
+90 462 323 0198 

  

  

Müşteri Hizmetleri Merkezi 

444 00 00

Yurt çapındaki tüm T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Şubeleri 


