
 

                            Günlük Bülten  05 Temmuz 2022 Salı 

AJANDA 

Araştırma ve Kurumsal Finans Bölümü  www.sekeryatirim.com.tr 

ÇEKİNCE: Bu raporda yer alan bilgi ve yorumlar Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kurumsal Finans ve Araştırma Bölümü tarafından güven ilir oldu-
ğuna inanılan kaynaklardan yararlanarak hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksiklilerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı  operasyonlarda kullanıl-
masından doğabilecek zararlardan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım  bilgi, yorum ve tav-
siyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate 
alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile  risk ve getiri tercihle-
rinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurma-
yabilir.  
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28 Haziran 29 Haziran 30 Haziran 1 Temmuz 4 Temmuz

Hacim (mn TL) BIST 100

Endeksler Önceki Dünkü Gün (%) Yıl B. (%) 
BIST 100 2.444 2.406 -1,55% 29,52%

BIST 30 2.656 2.607 -1,83% 28,75%

Mali 2.367 2.335 -1,33% 33,13%

Sanayi 4.179 4.104 -1,79% 20,56%

Hisse (%) Hisse (%) Hisse (TL)
OYAYO 9,94 LIDFA -9,96 THYAO 3.029.643.423

BERA 9,94 CANTE -9,42 KOZAL 1.921.747.800

PEGYO 9,84 ARMDA -7,25 SISE 1.805.622.187

MNDRS 9,82 BALAT -7,20 EREGL 1.324.819.989

KLKIM 7,90 MZHLD -6,50 KOZAA 1.144.284.233

Yükselen Düşen Hacim

Para Piyasaları Önceki Dünkü G. Ay Yıl B. (%) 
Repo (BIST repo, bileşik, %) 14,00 13,55 14,30 4,23%

Tahvil (en aktif, bileşik, %) 24,48 24,01 25,57 5,77%

Döviz (Serbest Piyasa) Önceki Dünkü Gün (%) Yıl B. (%) 
Dolar 16,8158 16,8352 0,12% 26,83%

Euro 17,5296 17,5772 0,27% 16,36%

Euro/Dolar 1,0424 1,0441 0,15% -8,22%

Emtia Fiyatları Önceki Dünkü Gün (%) Yıl B. (%) 
Petrol (Brent, $) 112,6 112,2 -0,39% 44,25%

Altın (Ons, $) 1.808,0 1.811,4 0,19% -1,00%

* 05/07/2022 tarihinde geçerli olan f iyatlardır.

Uluslararası End. Önceki Dünkü Gün (%) Yıl B. (%) 
Dow Jones (ABD) 31.097 31.097 0,00% -14,42%

Nasdaq (ABD) 11.128 11.128 0,00% -28,87%

Dax (Almanya) 12.813 12.773 -0,31% -19,59%

Nikkei (Japonya) 25.936 26.154 0,84% -9,16%

FTSE 100 (UK) 7.169 7.233 0,89% -2,06%

RTSI (Rusya) 1.277 1.249 -2,16% -21,73%

VİOP (Uzlaşma Fiyatları) Önceki Dünkü Gün (%) Yıl B. (%) 
INX30 (Ağustos 22) 2.765,8 2.732,8 -1,19% 30,32%

DOLAR (Ağustos 22) 17,6033 17,7933 1,08% 22,68%

EURO (Ağustos 22) 18,4273 18,6594 1,26% 11,81%

ALTIN (Ağustos 22) 1.033,78 1.044,73 1,06% 21,13%

BİST:  
Güne yükselişle başlayan ve gün içinde tepki yükselişini devam ettiren BIST-100 Endek-
si, gün sonunda güçlü satışlarla karşılaşarak %1,55 düşüşle 2.405,98 puandan kapandı. 
Bankacılık Endeksi %2,74 düşüşle negatif ayrıştı. Resesyon endişeleriyle global riskten 
kaçış devam ederken ABD Borsaları’nın kapalı olduğu haftanın ilk gününü, Avrupa bor-
saları karışık görünümle tamamladı. Düşüş trendinde olan yurtdışı borsalarda tepki yük-
selişleri oluşsa da satış fırsatı olarak kullanılmaya devam etmesi ve düşüş trendinin orta 
vadede devam edeceğini düşünüyoruz. Yurtiçinde yeni makro ihtiyati tedbirler açıklan-
maya devam ederken şirket karlılıklarını ve BIST’i negatif etkileyecek yeni tedbirler açık-
lanabileceği beklentisi, piyasa üzerinde satış baskısına neden oluyor. BIST ’te tepki yük-
selişi eğiliminin devam etmesi için yurtdışı borsalarda güçlü toparlanma oluşması ve 
şirket karlılıklarını negatif etkileyecek yeni tedbirler gelmemesi gerekiyor. VIOP-30 En-
deks kontratı akşam seansını %0,17 düşüşle tamamladı. BIST kapanışına göre ABD ve 
Almanya vadelileri yükselişle seyrediyor.  Asya Borsaları’nda Çin hariç genel olarak yük-
seliş eğilimi var. Endeks’in güne pozitif eğilimle başlaması beklenirken gün içinde yükse-
lişlerin satış fırsatı olarak kullanılması ve zayıf dalgalı seyrin devam etmesi beklenmekte-
dir.  
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Şeker Fon Önceki Dünkü* Gün (%) Yıl B. (%) 
Fiba Portföy Sekerbank Para Piyasası 2,468375 2,469664 0,05% 8,66%

Fiba Port. Sekerbank Kısa Vad. Borc. 

Ar. Fonu

0,028700 0,028714 0,05% 8,49%

Portföy P. Giriş P.Giriş Son Getiri Relatif

Hisse Tarihi Fiyatı Fiyat (%) BİST

Coca-Cola İçecek 08/12/21 96,10 137,00 42,6% 18,8%

Şişecam 18/01/21 7,82 21,20 171,1% 71,8%

Arçelik 07/12/20 27,98 70,45 151,8% 39,2%

Erdemir 18/01/21 15,19 25,96 70,9% 8,3%

Yapı Kredi Bankası 07/07/21 2,22 4,28 92,8% 22,2%

Akbank 20/01/22 7,84 7,95 1,4% -15,1%

Bim 09/06/22 82,30 82,75 0,5% 7,5%

Ford Otosan 09/06/22 297,20 265,60 -10,6% -4,5%

Portföyün Getirisi (yıllık) 140,2% 38,1%

Portföyün Getirisi (aylık) -11,3% -2,4%

Para ve Döviz Piyasaları:  
Dolar kuru dün 16,8245-16,8317 bandında işlem görerek gün sonunu, önceki gün sonu-
na göre %0,45 oranında değer kazancıyla 16,8306 seviyesinden tamamladı. Döviz sepe-
ti karşısında ise Lira %0,53 oranında değer yitirdi. Borçlanma araçları piyasasında on 
yıllık gösterge tahvilinin getirisi, önceki kapanışa göre değişiklik göstermeyerek günü %
19,29 seviyesinden tamamladı.  

Yurt İçi Gündem:  

*** TÜFE Haziran’da aylık %4,95 ve yıllık %78,6 arttı, ÜFE ’deki yukarı yönlü ivme 
devam ediyor: TÜFE Haziran’da bir önceki aya göre % 4,95 artarken yıllık enflasyon %
78,62’ye yükseldi (önceki %73,5). Piyasa beklentisi enflasyonun aylık %4,9 ve yıllık %
78,25 artış yaşayacağı yönündeydi (Şeker Yatırım beklentisi aylık %4,5 ve yıllık %
77,85). Aynı dönemde Özel Kapsamlı TÜFE Göstergesi olan B endeksinde (çekirdek 
enflasyon) aylık enflasyon %4,2 olurken yıllık enflasyon %64,42 düzeyinde gerçekleşti. 
Gıda enflasyonundaki yükseliş ise yıllık %94 seviyesinde. Küresel gıda ve emtia fiyatla-
rındaki yukarı yönlü ivme, tedarik zincirinde devam eden sorunlar ile bazı ürünlerdeki 
ticaret yasakları gibi riskler enflasyondaki artışı şiddetlendiriyor. Son dönemde yaşanan 
emtia fiyatlarında kısmi düşüşlerin gelecek aylardaki fiyat dinamiklerini yavaşlatmasını 
bekliyoruz. Tüketim sıklığı ve önceliği dikkate alındığında, enflasyon sepetinin %56’sını 
oluşturan gıda, konut ve ulaştırma enflasyonu yıllık ortalama %98 olarak gerçekleşti. >>> 
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>>> Özellikle temel mal ve hizmet grubunda genel enflasyon düzeyinin üzerinde yaşanan artışlar, düşük gelir grubunun enflasyonun maliyetlerini üstlendiği-
ni gösteriyor. Enflasyon endeksindeki dağılım genele yayılmaya devam etse de düşük gelir gurubu aleyhine bozulma devam ediyor. 

Tüketici fiyatlarındaki ivmenin oldukça üzerinde seyreden üretici fiyatlarındaki dinamikler ÜFE -TÜFE makasını açmaya devam ediyor. Üretici fiyatları Hazi-
ran’da aylık %6,77 ve yıllık %138,31 artış kaydetmiştir. Üretim ivmesinde son PMI verileri ile gelen yavaşlama sinyalleri gecikme li şekilde fiyatlara yansıya-
caktır. Fiyat dinamiklerindeki temel sorunların başında talepteki daralma sonrası gelen üretimdeki yavaşlama sinyalleri geliyor. Arz ve üretimdeki yavaşla-
ma talepteki daralma ile desteklenmezse gelecek dönemde fiyat dinamiklerinde çok daha yüksek seviyelerin görülme riski devam ediyor. Özellikle üretim 
girdisinin hemen hemen tamamını etkileyen enerji ve türev sektörlerindeki %370 düzeyinde maliyet artışları diğer sektörlerdek i düşüşle dengelenmeden 
ÜFE’de kalıcı düşüşü yakalamak zor görünüyor. Enflasyon ataleti özellikle üretici fiyatlarında maliyet baskısı ile hissedilir derecede artıyor. Yurtiçindeki 
olumsuz fiyat hareketlerini sınırlayacak yurtdışı kaynaklı pozitif şokların olmayışı da enflasyon beklentilerini bozan bir diğer gelişme. Küresel ölçekteki enf-
lasyon göstergelerindeki bozulma, kısa vadeli piyasa göstergelerini etkileyecek en önemli gündem maddesi olacak gibi görünüyo r. ÜFE’de devam eden 
yukarı yönlü fiyat seyrindeki eğilim kırılmazsa, hem beklentilerdeki bozulma hem de fiyat ayarlamalarındaki belirsizlik bir süre daha devam edecektir.  

ÜFE’de alt endekslere baktığımızda ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında %126,06, dayanıklı tüketim malında %85,98, dayanıksız tüketim 
malında %111,81, enerjide %317,87 ve sermaye malında %85,65 artış olarak gerçekleşti. Sermaye malı ve dayanıklı tüketim malla rındaki fiyat artışlarının 
görece düşük kalması önceki dönemde yansıtılan fiyatların bir sonucudur. Enerjide %318 seviyelerindeki artışlar, sonraki döne mde üretilecek nihai malların 
fiyatlama davranışına dair sinyaller veriyor. Hem ham madde hem de bunu üretmek için kullanılan enerjinin fiyatının yükselmes i, enflasyonun şiddetini art-
tırmaktadır. Üretici fiyatlarındaki özellikle enerji ve ara malı kaynaklı yükselişin kademeli olarak tüketici fiyatlarına yan sıtılacağını tahmin ediyoruz. Son dö-
nemdeki jeopolitik riskler bu etkiyi arttırmakla birlikte, orta vadede eğilimin normal trendine döneceğini tahmin ediyoruz. Jeopolitik belirsizliklerin yarattığı arz 
yönlü baskıların, yeni dönemdeki küresel sıkı para politikası kaynaklı talep daralması ile kademeli olarak telafi edileceğini  düşünüyoruz. Detaylı analizimiz 
için lütfen linke tıklayınız.  

Sektör Haberleri:  

*** Haziran 2022 Yurtiçi Otomotiv Pazar Sonuçları: ODD (Otomotiv Distribütörleri Derneği) tarafından açıklanan yurt iç i perakende satış rakamla-
rına göre 2022 yılı Haziran ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı yıllık %1,0 artarak 80.652 adet oldu (Haziran 2021: 79.819 adet). 6A22’de ise Türkiye 
otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, geçen yılın aynı dönemine göre %9,3 daralarak 357.904 adet olarak gerçekleşti. B inek Araç perakende satışları 
Haziran ayında %2,9 artış göstererek geçen senenin Haziran ayındaki 62.348 adetten 64.134 adede yükselirken Hafif Ticari Araç  perakende satışları %
5,5’lik daralmayla geçen senenin Haziran ayındaki 17.471 adetten 16.518 adete geriledi. Pazar, devam etmekte olan global çip teda rikini problemlerinin 
olumsuz etkisi, TL’deki değer kayıpları sonrası artış gösteren fiyat seviyeleri ve geçen seneki yüksek baz etkisinden kaynaklı düşüşünü devam et tirmekte-
dir. Tofaş'ın (TOASO) binek araç satışları, Haziran 2021’deki (aylık) 9.358 adetten Haziran 22’deki 13.869 adete yükselerek yıllık %48,2’lik yükseliş göster-
miştir. Fiat markası (alt-orta segment) altında yapılan binek araç satışları ise yıllık %55,8 oranında yükselerek 13.601 adet olarak gerçekleşmiştir. Tofaş, 
Haziran ayında hafif ticari araç pazarında ise gerileme yaşamış olup, Şirket ’in hafif ticari araç satışları yıllık %20,5 oranında daralarak 4.270 adede gerile-
miştir (Haziran 2021: 5.369 adet). Ford Otosan’ın (FROTO) ise Haziran ayında hafif ticari araç pazarında satış ları yıl lık %30,0 oranında artarak 5.824 
adede yükselmiştir (Haziran 2021: 4.479 adet) (Tofaş ve Ford Otosan için Pozitif).  

Şirket Haberleri:  

Migros (MGROS), yapmış olduğu açıklamada Haziran ayı içerisinde 19 adet Migros, 15 adet Migros Jet ve 4 adet Macrocenter formatında toplam 38 sa-
tış mağazasını hizmete açıldığını duyurmuştur. 30 Haziran 2022 itibariyle Şirket’in yurtiçinde toplam mağaza sayısı 2.681’e ulaşmıştır. Şirket’in toplam net 
satış alanı ise 1 milyon 713 bin metrekareye ulaşmıştır. 
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