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Geçtiğimiz haftanın son işlem gününe alıcılı başlamasını beklediğimiz endekste açılış, öngörülen kadar güçlü
olmadı ve sonrasında satışlar görüldü. Ardından 71.768-71.350 gibi dar bir bantta dalgalanan BIST-100, günün
en düşük seviyesi olan 71.350 ile Cuma’yı tamamladı. Böylece günlük bazda %0.69 düşüş gösteren endeks,
haftalık olarak %2.2 değer kaybetmiş oldu. Hacim tarafındaki zayıflık devam ederken, 10 günlük ortalama hacim
2.3 milyar TL’ye gerilemiş durumdadır. Ayrıca hacmin son 12 işlem gününde 3 mlr TL seviyesinin altında
kaldığını görmekteyiz.
Hafta kapanışında 3.0590’a kadar yükseliş gösteren Dolar/TL’de tansiyonun bir miktar düştüğünü görmekteyiz.
Özellikle dolar endeksindeki gevşeme ve parite tarafındaki iyileşme, hafif alıcılı açılışın etkili olabileceğine işaret
ediyor.

Haftalık Ajanda

Bu noktada 71.750 seviyesini ilk ara direnç olarak takip edeceğiz. Açılış sonrasında tepki hareketinin güç
kazanabilmesi için bu seviye aşılmalı. Aksi halde satıcıların tekrar etkili olduğunu görebiliriz. Endekste 71.750
seviyesinin aşılması halinde ise 72.000 ve 72.900 seviyeleri sırası ile üst direnç konumunda olacaktır. 71.250’yi
ise gün içi destek olarak verebiliriz. Cuma günü etkili olan satışlara rağmen üzerinde tutunduğumuz bu seviyenin
altında gevşeme eğilimi hız kazanabilir. Bu nedenle gün içi açılmış pozisyonları 71.250 seviyesinin altında
kapatmak yararlı olacaktır.
Cuma günü açıklanan verilerde ABD’de ÜFE verisinin piyasa etkisi sınırlı olurken, 85.7 ile beklentilerin altında
kalan öncü Michigan Tüketici Güven endeksi verisi, piyasalardaki satış baskısını azaltmazken TL’de de bir miktar
zayıflamaya neden olmuştu.
Bugün Euro Bölgesi’nin Temmuz ayı sanayi üretimi dışında herhangi bir takip edilecek bir veri bulunmuyor.
Haftanın en önemli gündem maddesi ise Çarşamba günü toplanacak olan FOMC’nin Perşembe günü TSİ
21:00’da açıklayacağı politika faizi ve Yellen’in basın toplantısı olacak. Eylül ayı tartışmaları ışığında geçen
yaz dönemi sonrasında, bu ay herhangi bir faiz artırımına gidilip gidilmeyeceği piyasalar açısından büyük önem
taşıyor. Öte yandan faiz artışının yapılıp yapılmaması kadar, izlenecek yol da oldukça önem taşıyor. Bu noktada
Fed’in piyasalara bir anda şok etkisi yaratacak bir faiz artırımına gitmeyeceğini düşünmekteyiz. Son
Jackson Hole toplantısı sonrası Eylül ayı ihtimallerinin zayıfladığı görülmekteydi. Bu noktadan hareketle Fed’in
herhangi bir faiz artırımına gitmemesi durumunda, Janet Yellen’İn TSİ 21:30’da yapacağı toplantıdan,
zamanlamaya ve izlenecek seyire ilişkin mesajlar alınmaya çalışılacak.
Fed öncesi ABD gündeminde, yarın Sanayi Üretimi (Bekl: -%0.2) ve Çarşamba günkü TÜFE (Yıllık Bekl: %0.2)
verisi takip edilecek. Beklentilerden yüksek bir sapma olmadığı sürece verilerin piyasa etkilerinin sınırlı
kalacağını düşünüyoruz. Yurtiçinde ise Salı günü İşsizlik oranı ve Cuma günü TCMB Beklenti anketi sonuçları
izlenecek. Cuma günü ise, Fitch’in kredi notu gözden geçirme raporu açıklanacak. Seçim öncesinde kredi
notunda bir değişiklik olmayacağı görüşü piyasalarda hakim. Ayrıca yeniden sokağa çıkma yasaklarının
başladığı Güneydoğu’daki terör olaylarının da halen masada olduğunu belirtmekte fayda var.
Yurtdışı tarafta fiyatlamalar hafta başlangıcında nispeten daha olumlu tarafta kalıyor. Çin ve Japonya’daki
düşüşe rağmen Asya tarafında tepki alımları etkili oluyor. Hafif alışlarla kapanan ABD piyasalarında endeks
vadelilerde hafta başlangıcında fiyatlamalar daha zayıf ve yataya yakın. Ancak bizim kapanışımızdaki seviyelere
göre %1’lere yakın değer kazanımı, gelişmekte olan piyasalar açısından olumlu bir görünüm yaratıyor. ABD
tarafındaki hareketler ve Euro/Dolar’da 1.13’ün üzerindeki hareketler temelinde Avrupa piyasalarının alıcılı
açılması bekleniyor.

Bugün Açıklanacak Veriler
11.00 İtalya TÜFE-Yıllık Ağu. (Bekl: %0.2)
11.00 İtalya TÜFE-Aylık Ağu. (Bekl: %0.2)

12.00 Euro Böl. Sanayi Üretimi Yıllık Tem. (Bekl: %0.6)
15.00 Hindistan TÜFE Yıllık Ağu. (Bekl:%3.6)

Öne Çıkan Haberler
En Çok Yükselen Hisseler
Hisse

Kapanış

Değ. (%)

Hacim (TL)

TURGG

36.00

3.3%

428,021

YATAS
PARSN
DGGYO

1.90
6.19
3.10

2.7%
2.7%
2.6%

4,225,204
5,801,745
2,664,625

ARENA

3.24

2.5%

22,504,220

En Çok Düşen Hisseler
Hisse

Kapanış

IHLAS

0.23

Değ. (%)

-4.2%

Hacim (TL)

281,173

LOGO
BANVT
IEYHO

16.90
2.27
0.27

-4.0%
-3.8%
-3.6%

933,945
1,214,985
117,654

CEMTS

1.77

-3.3%

643,992

 Fitch, Fed'in gösterge faizi artışın işaretinin iyi bir şekilde verildiği, ancak Fed'in faiz artırımlarının gelecekte
izleyeceği yol ile piyasanın bunu fiyatlaması arasında "kayda değer bir boşluk" olduğu belirtildi. Fed'in
rehberliğine yakın bir sonucun gelişen piyasalar için "önemli bir şok" olabileceği vurgulandı.*BloombergHT.
 AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Dombrovskis, "Komisyon, AB çapında banka mevduat garantisi planı teklifini
Ekim'de sunacak" dedi.*BloombergHT.
 BoE/Weale ücretler artar ve işsizlik gerilerken faizin daha yakın bir zamanda artabileceğini söyledi.
 Çin'de ekonomik büyüme hükümetin yüzde 7 civarındaki hedefinin oldukça altında kalmaya devam ediyor ve bu
durum, ilave teşvik için beklentileri artırıyor. Çin’in sanayi üretimi verisi, ülke ekonomisindeki zayıflık işaretlerine
bir yenisinin daha eklenmesine yol açtı.*BloombergHT.
 Gelişmiş ekonomilerin tahvil satışları yılın ilk yarısında gelişmekte olan ülkelerin yavaşlaması ile en az 6 yılın en
yüksek seviyesine ulaştı.Gelişmekte olan ülkelerin merkez bankalarından yetkililer, ABD Merkez Bankası’nın
faiz artırımını geciktirmek yerine yakın zamanda yapması çağrısında bulundu.*BloombergHT.
 S&P’nin Brezilya’nın kredi notunu çöp seviyeye düşürmesi, gelişen piyasalar için not indirimi dalgası
gelebileceği endişesi yarattı.*BloombergHT.
 Rusya'da faiz oranları enflasyon baskısı ile bu yıl ilk kez sabit tutuldu.*Euronews.
 Fitch, yurtdışından borçlanmaya devam eden Türk bankalarının küresel yatırımcı iştahındaki değişimlere duyarlı
olduğunu belirtti.*NTVPara.
 Cevdet Yılmaz, Fed'in faiz kararı ile ilgili "Çok ani bir şok, bir sürpriz beklememek gerekir" dedi. Zeybekci, "3.
çeyrek büyümesi 2. çeyreğin altında kalabilir. 4. çeyrek büyümesi ise daha yüksek olur" dedi.*BloombergHT.

Şirket ve Sektör Haberleri
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 Taksit yasağı, Türk halkının ‘pratik’ yöntemleriyle fiilen kalkınca, devlet de yasağı gevşetme kararı aldı. Başbakan Yardımcısı Cevdet Yılmaz,
yasağı esnetecek formüller üzerinde ‘çalışıldığını’ açıkladı.*Milliyet.
 Çin’in çelik üretimi Ağustos ayında artış göstererek ülkenin fazla ihracat yaptığı endişesi yarattı.*BloombergHT.
 Son 4 yıldır üzerinde çalışılan ve kamuoyunda ‘güneş tarlası’ olarak bilinen projenin altyapısında önemli bir aşama tamamlandı. Sanayi
Bakanlığı tahsis edilecek alanla ilgili çalışmaları bitirdi. Enerji Bakanlığı, 2 bin 700 hektarlık alanı Yenilenebilir Kaynak Alanı olarak tahsis
ettiğini Resmi Gazete’de duyurdu. Sanayi Bakanlığı, bin 300 MW kapasiteli bu alanın dışında 3 bin MW kapasiteli ikinci bir alan için de
çalışma başlattı. Bu iki bölgede güneş enerjisi potansiyelinin tam kapasite realize edilmesi için 5 milyar dolardan daha fazla yatırım
gerekecek ve Akkuyu Nükleer Santrali’ne yakın kapasitede elektrik üretimi olacak.*Dünya
 Rusya Başbakanı Dmitry Medvedev’in emriyle çıkarılması için çalışma başlatılan kanun uyarınca tüm akaryakıt istasyonu sahipleri 2016 yılı
Kasım ayına kadar istasyonlarına elektrikli otomobiller için hızlı şarj ünitesi kurduracaklar.*Hürriyet.
 Taşımacılık kapasitesini ikiye katlayan DHL Express'in hedefinde üçüncü havalimanı var. 60 milyon euroluk yatırımın startını verdiklerini
söyleyen CEO John Pearson, "İstanbul yeni hub olabilir" dedi.*Sabah.
 Yerli üretim uçak TRJ 328 ve 628 için üretim merkezi olarak Ankara seçildi. Yerli uçak fabrikasının temelinin Ekim ayında düzenlenecek bir
törenle atılması planlanıyor.*Sabah.
 Tablet satışları % 7 düşünce şirketler gelire odaklandı. Apple, Microsoft ve Samsung yeni tabletleriyle rekabet savaşına girdi.*Sabah.
 AKSGY: Bazı yönetim kurulu üyeleri aleyhine açılan sorumluluk davasında bir sonraki duruşma 24 Aralık’ta görülecektir.
 BOYNR: 2004’te Boyner’e dönüştürülen ve 2011’de orta gelir düzeyine yönelik formatına geri dönenÇarşı mağazaları, bu defa daha uygun
fiyata odaklanılarak Fresh Company haline getirildi. Fresh Company, vitrine 2-3 haftada bir ‘taze’ ürünleri çıkaracak.*Haber Türk.
 DGGYO: Doğuş Center Maslak’ta 2015 yılı son çeyreği için USD kuru 2.70 TL ve Gebze Center AVM’de Euro kuru 3 TL olarak belirlenmiştir.
 GLYHO: Bağlı ortaklığı Global Liman’ın Bouygues Batıment Internatıonal ile ortak kurdukları Dubrovnik International Cruise Port Investment
Dubrovnik Gruz Limanı'ndaki Deniz Arazisi Üzerindeki Kamu Yararının Ekonomik Olarak Kullanılması ihalesine teklif dosyasını sunmuştur.
Dubrovnik Gruz Limanı'nın 40 yıl süreyle işletilmesine yönelik olarak imtiyaz sözleşmesi görüşmelerine başlanması beklenmektedir.
 GUBRF: 25 bin ton kapasiteli Amonyak Tankı İmalatı, Montajı ve Devreye Alma işinde tank kısmının imalat ve montaj işlemleri kısmı için
anlaşma yapılmıştır.
 ISCTR: Euro ve ABD Doları cinsinden olmak üzere iki ayrı kredi diliminden oluşan 367 gün vadeli sendikasyon kredisi sağlamak üzere
uluslararası bankalar konsorsiyumuna yetki verilmiştir.
 KNFRT: Üretim ve iş verimliliğini arttırmak amacıyla Denizli Akkent Üretim Tesisinde meyve konsantresi ve narenciye hatlarında
modernizasyon ve yeni ürün üretimine yönelik 2.7 mn TL yatırım yapılmasına karar verilmiştir. Hatay-Dörtyol Şubesindeki fabrikasında
makinaların ekonomik ömrünü tamamlamış olması, ilave yatırımlar gereksinimi için uygun arazi genişliği ve altyapıya sahip olmaması ve
gelişme imkanı olmaması nedenleriyle kapatılmasına karar verilmiştir. Sözkonusu tesis sadece narenciye sezonunda yılda toplam 3 ay
üretim yapmaktadır. Tesisde çalışır durumda bulunan makine ekipman Denizli Akkent'de yerleşik tesise taşınacak olup, tesis kapanışının
şirketimiz toplam üretim kapasitesi üzerinde olumsuz bir etkisi olmayacaktır.
 LKMNH: Sevgi Vakfının üniversite kurmasında bağış olarak verilmesi için 8567 m2 alanlı arsa 1.15 mn TL bedelle alınmıştır.
 NUGYO: Nurol İnşaat’a tahsisli kullandırılacak 140 mn TL sermaye artışı TSP’de yapılacaktır. Bankalara olan 140 mn TL boç ödemesi
yapılmıştır.
 SKBNK: Banka sermayesinde nitelikli pay sahibi olan BTA Securities JSC'nin sermayesinin tamamına sahip olan BTA Bank JSC'nin
hisselerinin devrine Bankacılık Kanunu'nun18 inci maddesi uyarınca izin verilmesine karar verilmiştir.
 SODA: SISE tarafından likidite sağlayıcılık kapsamında yazılan alım opsiyonu aracı kurum tarafından 1.31 mn adet hisse için 4.24 TL
üzerinden gerçekleşmiştir.
 THYAO: 2015 yılı Eylül, Ekim ve Kasım aylarında teslim alacağı 3 adet Airbus A321-200 uçağının finansmanında kullanılmak üzere şirket
adına 11.9 mlr Yen (~99.3 mn USD) ekipman teminatlı geliştirilmiş kredi sertifikaları ihraç edilmiştir.
 TKFEN: Berker ailesinden iki üye ve Ali Nihat Gökyiğit Yatırım Holding 11 Eylül’de 3.83-3.84 TL fiyat aralığından 145 bin adet hisse almıştır.
 TKNSA: TEKNOSA Genel Müdürü Bülent Gürcan’da iş dünyasının, ekonomistlerin dönem dönem çizdiği karamsar tablodan eser yok.
Gürcan, kısa sürede taşların yerine oturacağına inanıyor, “Yılın ilk yarısında sektör 16.1 büyüdü. Son 4 aydan da beklentimiz yüksek”
diyor. “Sektörün yılı yüzde 10-15 civarında bir büyümeyle yılı kapatacağını tahmin ediyoruz. Biz de 3.2 milyar TL ciro hedefi doğrultusunda
gidiyoruz. Planlarımızda bir değişiklik yok” dedi.
 TOASO: ABD pazarında büyümek için Chrysler’in tamamını aldıktan sonra General Motors’la (GM) evlilik için niyetini ortaya koyan İtalyan
Fiat, Avrupa’da büyümek için ise Koç Holding’le ortak olduğu Tofaş’a güveniyor. Kompakt sınıfta zayıf kaldığı Avrupa’da, Tofaş’ın 1 milyar
dolar yatırımla üreteceği Agea (Ege) Ailesi ile büyümeyi hedefleyen İtalyan marka, bu yüzden Türkiye’ye büyük önem veriyor.*Hürriyet.
 TSGYO: Adana Divan Otelinin değerleme raporunda TSGYO payına düşen kısım 63.92 mn TL’dir. Pendorya Alışveriş Merkezi'nin üzerinde
bulunduğu taşınmaza ait imar planlama sürecinin tamamlanmasını takiben, daha önce yargı kararı ile iptal edilen yapı ruhsatı ve yapı
kullanma izin belgesi için gerekli müracaatlar yapılmış ve Pendik Belediyesi tarafından Pendorya Alışveriş Merkezi'nin yapılaşma koşullarıyla
uyumlu yapı ruhsatı ile yapı kullanma izin belgesi (iskan) yeniden düzenlenerek verilmiştir.
 TUPRS: Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ İzmir rafinerisi 220 milyon liralık yatırımla modernize edilecek. tesisin toplam işleme kapasitesi 11
milyon tondan 12 milyon 130 bin 369 tona ulaşacak.*NTVPara.
 UTPYA: Döviz kurlarındaki yükselişin şirketin borçluluğu nedeniyle kur farklarını yükselmektedir. Bu amaçla Utopia World Hotel ile Isparta
Elektrik’in yılsonuna kadar değerleme raporlarının hazırlanmasına karar verilmiştir.
 VERUS: Bağlı ortaklığı Ata Elektrik sahip olduğu 412 bin adet ve devralacağı 2 mn adet hisse ile EPİAŞ’ın %4’üne sahip olacaktır.
 ZOREN: Kumpınar Termik Santral Projesine ilişkin ön lisans süreci devam etmektedir. Kütahya İl Özel İdaresi'nin 02.02.2015' te süresi dolan
214 sayılı Jeotermal arama ruhsatının süre uzatımını reddetmesi üzerine başlayan dava süreci devam etmektedir.

Makro Haberler
 Açıklanan makro veri bulunmamaktadır.
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Uzun Vadeli Portföy Önerimiz
GÜNCELLENMİŞ MODEL PORTFÖY* - Araştırma
Önc.
Hisse
Kapanış Gün K. Değ. (%) Hedef
0.00% 18.80
AKCNS
13.55
13.55
-1.02% 6.20
ENKAI
4.85
4.90
-2.02% 9.00
GARAN
6.80
6.94
-0.36% 11.80
SAHOL
8.20
8.23
-0.93% 14.00
TCELL
10.65
10.75
-2.14% 11.00
THYAO
7.76
7.93
-0.58% 2.50
TRKCM
1.71
1.72

Getiri
Potans.(%)
38.7%
27.8%
32.4%
43.9%
31.5%
41.8%
46.2%

* 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 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.
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pervin.bakankus@yf.com.tr

+90 (212) 334 98 61

inciser.deniz@yf.com.tr

+90 (212) 317 68 85

Levent Durusoy
Hakan Tezcan
Araştırma Bölümü

İşlem Aracılığı Bölümü
Dr. Nuri Sevgen
Strateji Birimi
Göksel Tekiner
Hüseyin Sert
Kemal Ozan Sayın

Kurumsal Finansman Bölümü
Pervin Bakankuş

Müdür

Yurtiçi Satış ve Yatırım Danışmanlığı Bölümü
İnciser Deniz

Müdür

Şubelerimiz
Akmerkez
Adana
Ankara
Ataşehir
Bursa
İzmir
Konya

+90 (212) 317 69 00
+90 (322) 458 77 55
+90 (312) 417 30 46
+90 (216) 386 74 00
+90 (224) 224 47 47
+90 (232) 441 80 72
+90 (332) 237 76 77

Merkez
Antalya
Bakırköy
Fındıklı
Çiftehavuzlar
Samsun
İzmit

+90 (212) 263 00 24
+90 (242) 243 02 01
+90 (212) 543 05 04
+90 (212) 334 98 00
+90 (216) 302 88 00
+90 (362) 431 46 71
+90 (262) 325 40 30

