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BIST100 Endeksi dün %1.23 değer kazanarak günü 86.417 puanda tamamladı. İşlem hacmi bir
önceki günün ve haftalık ortalamasının üzerinde 4.432mnTL seviyesinde gerçekleşti. Önceki gün
yatay kalan Banka Endeksi dün %2.56 oranında sıçrarken, önceki gün %0.6 yükselen Sanayi
Endeksi dün ise sadece %0.29 değer kazandı. Hafta başından itibaren gelişen ülke piyasalarından
(EM) pozitif yönde ayrışan yurt içi piyasaların bu eğilimini dün de koruduğu gözlendi.
Döviz tarafında bir önceki gün USD karşısında %1.12 değer kazanan Türk Lirası dün de %1.38
değer kazanarak 2.63 seviyesine kadar geriledi. Söz konusu seviyeden hem 50-günlük (üssel)
HO’sının geçiyor olması hem de yatay destek bölgesi olması nedeniyle bir süre etkili olmasını
bekliyoruz. Hisse senetleri tarafında ise önceki gün Yunanistan’dan sonra en fazla yükselen MSCI
Türkiye Endeksi, dün de USD bazında %1.31 değer kazanarak EM liginde yine en çok
kazandıranlardan oldu.

Haftalık Ajanda

ABD'de açıklanan perakende satışlar verisi Nisan'da tüketicilerin otomobil ve büyük harcamalardan
kaçınmasına paralel olarak bir önceki aya göre değişim kaydetmeyerek, 1Ç15’te zayıf büyüme
kaydeden ekonominin ivme kazanamadığına işaret etti. Verilerin ABD'nin faiz artışlarının
hızlanmayacağını göstermesi Dolar Endeksi (DXY)’nin son üç ayın en düşüğü olan 93.5 seviyelerine
kadar gerilemesine neden olurken Altın da 1.218 doların üzerine çıkarak beş haftanın zirvesini
gördü.
Bununla birlikte tahvil tarafındaki ters seyir dikkat çekti. Hafta başında %2.14 seviyesinde olan ABD
10y tahvil faizleri dün beklentilerin altında açıklanan perakende satışlar verisine rağmen %2.24
seviyesine 2 baz puan yükseldi. Yine hafta başında %0.54 seviyesinde olan Alman 10y tahvil faizleri
ise dün 6 baz puan daha yükselerek %0.74 seviyesinde kapandı. Euro Bölgesinde açıklanan
verilerin başta Fransa ve İtalya büyüme oranları olmak üzere sürpriz olumlu gelmesi de Alman 10y
tahvil faizlerinin yükselişini destekledi. Böylece ABD ve Alman 10y tahvil getirilerindeki yükseliş 10.
seansta da devam ederek beş ayın zirvesine çıktı. Yurt içinde ise hafta başında %10.02 ve %9.33
seviyelerinde işlem gören gösterge 2y ve 10y faiz oranları dün, yurt dışındaki eğilimin tersine, 27 ve
23 baz puanlık düşüşler kaydederek sırasıyla %9.57 ve %8.97 seviyelerinde kapandı.
Bugün küresel tahvil faiz oranlarındaki yükselişin hisse senedi piyasalarındaki değerlemeleri pahalı
hale getirmeye başlamasının etkisiyle Asya piyasalarında karışık bir seyir gözleniyor. Avrupa
piyasalarının güne hafif satıcılı başlaması bekleniyor. ABD vadelileri ise yatay seyrediyor.

Bugün Açıklanacak Veriler
15:00 Brezilya Perakende Satışlar-Yıllık (Bekl: -%0,4)
15:30 ABD Haftalık İşsizlik Maaşı Başv. (Bekl: 275 Bin kişi)
15:30 ABD ÜFE-Aylık Nis. (Bekl: %0,2)

15:30 ABD ÜFE-Yıllık Nis. (Bekl: -%0,8)

Öne Çıkan Haberler
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• Greenspan yaklaşık 9 yıl sonra Fed faizi ilk kez artırdığında piyasalarda "taper tantrum" olarak
nitelenen bir sarsıntı olacağını söyledi.*BloombergHT.
• Roubini, ABD Merkez Bankası Fed’in faizleri artırmaya başlamasının ardından piyasalarda bir “faiz
ayaklanması” yaşanmayacağını, Fed’in hamlesine yönelik piyasaları önceden bilgilendirdiğini ve
yatırımcıların kendilerini buna göre pozisyonlandırdığını belirtti.*Hürriyet.
• ABD Başkanı Obama, görüşmede, Yemen'deki kriz ve ülkede meşru bir hükümetin oluşturulmasına
yönelik sürecin ele alınacağını bildirdi.*BloombergHT.
• Euro Bölgesi 2015'in ilk çeyreğinde neredeyse iki yıldır en iyi performansını gösterdi ve yüzde 0.4
büyüdü. Almanya'da büyüme hız kaybederken Fransa, yüzde 0.6 ile son iki yılın zirvesini
gördü.*EurActiv.
• İngiltere Merkez Bankası 2017'ye kadar olan yıllık büyüme tahminlerini düşürdü.*BloombergHT.
• Yunanistan, kurtarma paketiyle ilgili çıkmazın ekonomiyi olumsuz etkilemesi ile resesyona geri
döndü. Kreditörler, Yunanistan’ın yılsonuna kadar bütçe kesintileri yoluyla en az 3 milyar euro elde
etmesini istiyor.*BloombergHT.
• İç savaşın yıkımına uğramış ve resesyonla mücadele eden Ukrayna'nın 23 milyar dolarlık borç
yapılandırma müzakerelerinde taraflar tutumlarını sertleştiriyor.*BloombergHT.
• Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam sanayi ciro endeksi, mart ayında bir önceki aya göre
yüzde 3,4 artış gösterdi.*Dünya.

Şirket ve Sektör Haberleri
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• Çin'in demir üretimindeki düşüş derinleşebişir. Düşük ithalat fiyatları ve düşen talep nedeniyle en büyük çelik üreticisindeki birçok madeninin kapanma
tehlikesiyle karşı olduğu belirtiliyor.*BloombergHT.
• Zara, H&M ve Marks&Spencer gibi Türkiye’de üretim yapan firmaların ABD’nin büyük şehirlerinde mağazalar açmasıyla Amerikalı dev markalar, Made in
Turkey etiketiyle daha sık karşılaşmaya başladı.*Dünya.
• Yatırımcı artık gayrimenkul sektörüne yatırım fonları üzerinden de yatırım yapabilecek. Birkaç yılda 10 milyar TL büyüklüğe ulaşması beklenen gayrim enkul
yatırım fonları, iki sektör yatırımcısını birleştirecek.*BloombergHT.
• Tarım Yasası’na göre bütçeden desteklemeye ayrılan miktar GSMH’nın yüzde 1’inden az olmaması gerekirken, bu oran binde 7. TZD Başkanı İbrahim Yetkin,
tarım desteklerinin yetersiz olduğunu ve üretici sorunlarının giderek ağırlaştığını söyledi.*Dünya.
• Kocaeli'nin Gebze İlçesi'nde bir çiftlikte dün gece 10 bin tavuk itlaf edildi. Tavukların kuş gribi virüsü nedeniyle itlaf edildiği belirtiliyor.*Dünya.
• DHMİ Genel Müdürü Yıldırım, "DHMİ'yi Afrika'da, Asya'da göreceksiniz. Avrupa'da patinaj yapm aktansa Asya'da, Afrika'da hızlı gaza basıp gitmek daha iyidir
diye düşünüyorum" dedi.*Dünya.
• Türkiye'de son 5 yılda dana karkasın kilogram fiyatı yüzde 37 artışla 16,13 liradan 22,08 liraya yükseldi. Sadece son 1 yılda karkas etin fiyatı yüzde 27
yükseldi.*Hürriyet.
• Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli, yeni alışveriş merkezlerine izin verilirken trafik yoğunluğundan bölgenin gelir seviyesine kadar pek çok kriteri göz
önünde bulunduracaklarını açıkladı.*Sabah.
• ADESE: Murat Kıvrak 14 Mayıs’tan itibaren 10 işgünü içinde yabancı bir fona blok hisse satışı planladığını açıklamıştır.
• AKENR: Sivas İdare Mahkemesi Akenerji’nin yatırımları arasında yer alan ve Kemah ilçesinde yapımı sürdürülen Kemah Barajı HES-1 ve HES-2 projelerinin
yürütmesini ÇED belgesi hazırlık sürecinde şartlara uymadığı gerekçesiyle durdurdu.*Dünya.
• AKFEN: Hisse geri alım programı kapsamında 13 Mayıs’ta 6.65-6.73 TL fiyat aralığından 25 bin adet hisse alınmıştır. Bu programda geri alınan hisse adedi
5.66 mn olmuştur. Şirketin elinde daha önceki geri alımdan 7.99 mn adet pay bulunmaktadır. Bu durumda toplam geri alınan pay adedi 13.65 mn olmuştur.
• AKSA: Yalova Platformu’nun açtığı davada mahkeme kapasite artırımını 4 bin 500 tondan 10 bin tona yükselten projeye ÇED olumlu raporunun yürütmesini
durdurdu.*Hürriyet.
• AKSEL: İnşaat sektöründe yürütülen fizibilite çalışmaları kapsamında Muğla ili bodrum ilçesi göltürkbükü beldesi hebil koyu mevkiinde 5000 m2'lik taşınmaz
üzerinde 60 odalı 140 yataklı butik otel yapılmasına ilişkin bir avam proje hazırlanmıştır. Butik otelin yanında ayrıca rezidans da yapılması hedeflenmektedir.
Rezidans projesinin de onaylanması ile birlikte otel dahil yaklaşık 16 mn TL inşaat maliyeti oluşmaktadır. Butik otel projesinde yıllık 3 mn Euro ciro
hedeflenmiştir. 2015 sezon sonu inşaata başlanması ile 2017 sezonunda faaliyete geçirilmesi planlanmaktadır. Nakit ihtiyaçlarının yönetim kurulu başkanından
temin edilmesine karar verilmiştir.
• AKSGY: Ataşehir’de 36 bin m2 alan üzerindeki Zümrüt sitesinin kentsel dönüşüm kapsamında yeniden yapımı için kat maliklerinin imzaları istenmeye
başlanmıştır.
• ALARK: Bağlı ortaklığı Alsim Alarko 369 mn Euro bedelle Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı işini üstlenmiştir.
• BJKAS: Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu 2015-2016 TFF Kulüp Lisans ve Mali Fair Play Talimatı'nda aranan kriterlerin karşıladığından UEFA
Kulüp Lisans talebini kabul etmiştir.
• CCOLA: Moody's "Baa3" seviyesinde olan uzun vadeli kredi notunu ve durağan görünümünü teyit etmiştir.
• DGGYO: Portföyünde yer alan Antalya 2000 Plaza'nın satış çalışmaları kapsamında teklif alınmaya başlanmıştır.
• DOHOL: Doğan Platform Yatırımlarının kolaylaştırılmış usulde devralınarak birleşme kararı kapsamında 13 Mayıs’ta SPK’ya başvuru yapılmıştır. Bağlı
ortaklığı Doğan TV Holding’in diğer ortağın rüçhan haklarının kısıtlandığı 448.2 mn TL bedelli sermaye artışında toplam 174.4 mn TL ödeme yapılmıştır.
• EGSER: Yönetim Kurulu Başkanı 13 Mayıs’ta 4.00-4.02 TL fiyat aralığından 109 bin adet hisse almıştır.
• FLAP: Metin Ziya Tansu 13 Mayıs’ta 1.63-1.82 TL fiyat aralığından 2.89 mn adet hisse satarak %10.84 olan ortaklık oranını %0.04’e düşürmüştür.
• GSDHO: Ali Vural Ak 12 Mayıs’ta 1.56-1.58 TL fiyat aralığından 1.43 mn adet hisse almıştır.
• GSRAY: Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu 2015-2016 TFF Kulüp Lisans ve Mali Fair Play Talimatı'nda aranan kriterlerin karşıladığından UEFA
Kulüp Lisans talebini kabul etmiştir.
• HALKB: 4 milyar TL'ye kadar bono ve/veya tahvil ihraç limiti kapsamında, ikinci etapta 175 gün vadeli, 750 mn nominal TL tutarlı bono ihracı için SPK’ya
başvuru yapılmıştır.
• KORDS: SAHOL tarafından daha önce satışı yapılan 9.73 mn adet hisseye ilave olarak 13 Mayıs’ta yine şirket sermayesinin %5’ine tekabül eden 9.73 mn
adet hisse satışı yapılmıştır. Satışın 9.45 mn adedi 5 TL fiyattan 276 bin adedi 5.12 TL fiyattan gerçekleşmiştir.
• KOZAL: Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında eğitime katkı am acıyla İpek Üniversitesine 20 milyon TL bağış yapmıştır.
• KRDMD: JCR Eurasia Rating şirketin Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notunu BBB- ve görünümünü durağan olarak belirlemiştir.
• MNDRS: Akça Holding 13 Mayıs’ta 0.62 TL fiyattan 100 bin adet hisse almıştır.
• RHEAG: RHEA Portföy 13 Mayıs’ta 0.91 TL fiyattan 50 bin adet hisse satmıştır.
• TEKST: ICBC’nin devir alma işlemlerin tamamlanması ve geçiş sürecinin kolaylaştırılması amacıyla Yönetim Kurulu Üyeleri arasından Yönetim Kurulu Başkanı
tarafından seçilecek kişilere bir defaya mahsus olmak ve dağılımı yine Yönetim Kurulu Başkanı tarafından belirlenmek üzere toplam 1 mn TL ikramiye
ödenmesine karar verilmiştir.
• TRCAS: İsrail gazını yeni bir boru hattı ile Türkiye’ye getirmeye talip olan şirketlerden Turcas Petrol’ün CEO’su Batu Aksoy, proje için Türkiye ve İsrail
arasında siyasi normalleşmeyi beklediklerini ifade ederek, “İki ülke siyasi konularda anlaşabilirse bu gaz üç yılda da getirilebilir” diyor.*Hürriyet.
• YGGYO: Bir ortak 11 Mayıs’ta 24 TL fiyattan 290 bin adet hisse alırken 22.74 TL fiyattan 1.11 mn adet hisse satmıştır.

Makro Haberler
• Açıklanan herhangi bir makroekonomik veri bulunmamaktadır.
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Uzun Vadeli Portföy Önerimiz
GÜNCELLENMİŞ MODEL PORTFÖY* - Araştırma
Hisse
Ka pa nış
15.70
AKCNS
49.30
BIMAS
37.05
FROTO
8.79
GARAN
12.45
TCELL
9.45
THYAO
3.21
TRKCM
4.92
VAKBN

Önc.
Gün K.
15.70
49.00
38.60
8.64
12.45
9.38
3.22
4.83

Değ. (%) Hedef
0.00% 19.60
0.61% 51.90
-4.02% 36.75
1.74% 10.40
0.00% 15.20
0.75% 10.60
-0.31%
3.75
1.86%
5.60

Getiri
Pota ns.(%)
24.8%
5.3%
-0.8%
18.3%
22.1%
12.2%
16.8%
13.8%

* 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 m esajın 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 verilm esi 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 tutulam az. Mesajın içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından, saklanmasından,
gizliliğinin korunam amasından, virüs içermesinden ve sisteminizde yaratabileceği zararlardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. sorumlu
tutulamaz. Yatırım Finansm an 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
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Müdür
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+90 (212) 334 98 33
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Müdür Yardımcısı
Uzman
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hakan.tezcan@yf.com.tr
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+90 (212) 334 98 59
+90 (212) 334 98.44
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+90 (212) 334 98 70

pervin.bakankus@yf.com.tr
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Araştırma Bölümü

Strateji Bölümü
Hakan Tezcan
Göksel Tekiner
Hüseyin Sert
Kemal Ozan Sayın

Kurumsal Finansman Bölümü
Pervin Bakankuş

Müdür

Yurtiçi Satış ve Yatırım Danışmanlığı Bölümü
İnciser Deniz

Müdür

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

İzmir

+90 (232) 441 80 72
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+90 (362) 431 46 71

Konya

+90 (332) 237 76 77

İzmit

+90 (262) 325 40 30

