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Haftalık Ajanda

Dün USDTRY’de 2.94 üzerindeki hareketlere rağmen geri çekilmenin sınırlı kaldığı bir gün oldu. Ardından ulusal yayın
yapan bir gazetede çıkan PKK’nın ateşkes kararı alacağına ilişkin haber akışlarıyla beraber jeopolitik risk priminin
azalması ile beraber alımlar güçlense de endeks seans sonuna doğru Lagarde’dan gelen açıklamalarla birlikte yeniden
realizasyonlarla karşılaştı. Günün kapanışı ise bir önceki güne paralel sadece -%0.05 değişim göstererek 78.661
seviyesinden kapanış gösterdi.
Daha önce sosyal medyada ve çeşitli basın organlarında geçen “PKK’nın seçime kadar çatışmasızlık kararı alacağı”na
ilişkin haber akışları ulusal gazetelerde yer alınca 5Y CDS’lerdeki düşüşün hızlandığını gördük. Dolar’daki düşüşle
beraber, risk primi de 29 Eylül’deki 329 zirvesinden bu yana %16.5 düşerek 274 seviyesine geriledi. IMF başkanı
Lagarde’In ise “ABD iyi yolda ve faiz artırımı yaklaşıyor” açıklamaları ise haber sonrası gelen alımların bir anda yön
değiştirmesine neden olmuştu.
Ancak yeni günün açılışındaki en önemli faktör, Fed tutanaklarından alınan mesajlar oldu. Dün açıklanan tutanaklarda
dış kaynaklı risklerin Fed’in faiz artırımını engellediğine vurgu yapıldı. Bu tutanaklardan piyasaların, dış faktörlerdeki
riskler tamamen ortadan kalkmadan Fed’in faiz artırımına gitmeyeceği beklentisi oluşunca Asya ve ABD’de gerek para
piyasalarında gerek borsalarda alım dalgasının oldukça güçlü olmaya başladığını gördük.
Kur cephesinde gelişen ülkelerden gelişmekte olan ülkelere olan sermaye akışını net bir şekilde görebiliyoruz. Özellikle
Asya para birimlerine hafta boyunca USD karşısında değer kazanma eğilimi sabah saatleri itibarıyla ivmesini, Fed
tutanaklarının olumlu etkisiyle beraber, iyiden iyiye artırmış durumdadır. Malezya Ringgiti ve Endonezya Rupiah’ı
temelli hareketlere hemen hemen tüm gelişmekte olan para birimleri katılmış durumda. Rupiah, aybaşından bu yana
%10.4 değer kazanırken, Ringgit 18 Ağustos’tan bu yana en düşük seviyesine gerilemiş durumdadır. Bu durumun TL’ye
de pozitif yansıdığını görmekteyiz. 2,90’ı kırmış olan USDTRY kuru, yeni günün açılışına olumlu bakmamıza neden
olmaktadır.
Dün Fed dışındaki donelerden yurtiçi sanayi üretimi ve İngiltere Merkez Bankası kararı takip edildi. ECB tutanaklarından
ihtiyatlı mesajlar gelirken, İngiltere para politikasında değişikliğe gitmezken, bir süre daha faizin düşük kalacağı mesajı
verdi. Sanayi üretimi ise Ağustos ayında yıllık bazda sürpriz bir şekilde %7.2’lik bir artış gösterdi ve büyüme konusundaki
beklentileri güçlü tuttu. Haftalık işsizlik maaşı başvuruları ise beklentilerin altında 263 bin kişi olarak açıklandı. Bugünün
gündeminde ise önemli bir veri yok. 17:00’daki ABD toptan stoklar verisi, günün verileri arasında bir adım öne çıkıyor. Öte
yandan seans içinde Lockhart’ın, seans sonrasında ise Evans’ın konuşmaları takip edilecek.
Fed tutanaklarının iyimserliği ile beraber etkisini önce ABD piyasalarının kapanışında gösteren alım dalgası, Asya
piyasalarında para birimlerindeki değer kaznaımıyla beraber oldukça güçlenmiş durumda. Asya piyasalarının tamamında
%1.5-2’lere yakın değer kazancı sürerken, ABD endeks vadelileri ise %1’lere yakın değer kazanmış durumda. S&P spot
endeksi 2.000 seviyesini aşarken endeks vadelileri de benzer hareketler sergiliyor. Avrupa piyasalarının açılışında ise
pozitif hava ile beraber güçlü alımlar bekleniyor.
Teknik olarak dün 200 günlük (üssel) H.O’sına değen endeks, 20 Temmuz’dan bu yana söz konusu ortalamanın altında
seyrediyordu. Özellikle saatlik grafiklerde oluşan Golden-Cross sonrası 200-günlük ortalamaya yaklaşan endeksin,
ALICILI açılış sonrasında 200-günlük (üssel) H.O üzerinde kapanış gösterip göstermeyeceğini izleyeceğiz. Üzerinde
görülecek kapanışlar endekste teknik anlamda beklentileri iyileştirecektir. Seviyelere bakacak olursak, 79.300 seviyesi ilk
direnç konumunda izleniyor olacak. Aynı zamanda bu seviye 200-günlük (üssel) H.O olması nedeniyle de önemlidir. Bu
seviyenin üzerinde pozisyonlar artırılarak 79.900-80.200 dirençleri takip edilebilir. 78.000 ise gün içi ilk destek seviyesi
olarak karşımıza çıkıyor.

Bugün Açıklanacak Veriler
09:45 Fransa Sanayi Üretimi-Aylık (Bekl: %0.6)
11:00 İtalya Sanayi Üretimi-Aylık (Bekl: -%0.3)
11:30 İngiltere Dış Ticaret Deng. (Bekl: -£2.15 mlr)
15:30 Kanada İşsizlik Oranı Eyl. (Bekl: %7.0)
15:30 ABD İthalat Fiyat Endeksi-Aylık Eyl. (Bekl: %0.5)

Öne Çıkan Haberler

En Çok Yükselen Hisseler
Değ. (%)

Hisse

Kapanış

LOGO

18.70

11.0%

29,203,741

MEPET
BRYAT
EUHOL

3.01
26.30
1.90

8.7%
6.5%
5.6%

45,918,610
8,945,483
277,515

CLEBI

35.55

Hacim (TL)

5.2%

12,660,123

En Çok Düşen Hisseler
Hisse

Kapanış

Değ. (%)

16:10 ABD Fed/Lockhart konuşacak.
17:00 ABD Toptan Stoklar-Aylık Ağu. (Bekl: %0.0)
20:30 ABD Fed/Evans konuşacak.
IMF ve Dünya Bankası’nın ortak düzenlediği toplantı
yapılacak.

Hacim (TL)

MRSHL

36.85

-6.0%

15,724,499

TMSN
FINBN
ECBYO

6.72
5.75
1.33

-4.7%
-3.4%
-2.9%

51,887,724
26,141,920
349,936

AEFES

23.40

-2.9%

3,558,375

 Fed'in toplantı tutanaklarında aşağı yönlü risklerdeki artışın Eylül'de faiz artışı olmamasına yol açtığı belirtildi
ancak çoğu üye bu yıl hala faiz artışı bekliyor.*BloombergHT.
 FED/Williams Eylül istihdam verisinin bazı olumlu sinyaller içerdiğini ve istihdamda toparlanma kanaatinin
devam ettiğini söyledi. Kocherlakota FED’in faiz indirmesi gerektiğini savundu.
 Nobel ödüllü ekonomists Stiglitz, Fed'in ABD ekonomisini desteklemek için faizi 2015 yılında sabit tutması
gerektiğini söyledi.*BloombergHT.
 BoE politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0.5 seviyesinde bıraktı.*BloombergHT.
 AMB’nin son toplantı tutanaklarına göre politika yapıcılar ekonomik riskleri analiz etmek için daha fazla zaman
gerektiğinde fikir birliği sağladı.*BloombergHT.
 ECB/Praet, “uzun vadeli büyüme görünümü ile ilgili aşağı yönlü beklentiler, Euro Bölgesi’nde toparlanmaya
olumsuz etki ediyor” dedi.*BloombergHT.
 Lagarde, Yunanistan borçlarının sürdürülemez olduğunu söyledi.
 Moody’s Brezilya bankacılık sistemi için negatif görünümü korudu.
 S&P, Türkiye'nin bu yılki büyüme tahminini yükseltirken, 2016 tahminini aşağı çekti.*Hürriyet.
 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Türkiye güçlü ve kapasiteli bir ülke. İhtiyaç olursa (Türkiye'yi korumak için)
Acil Eylem Gücümüzü sevk edebiliriz" dedi.*BloombergHT.

Şirket ve Sektör Haberleri
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 TL karşısında değerlenen döviz kuru yabancılar için Türkiye’den gayrimenkul alımını cazip hale getirdi. Ancak avantajlı pozisyona rağmen
yabancılar alımlarını hızlandırmak için seçim sonucunu bekliyor.*Dünya.
 ABD’nin Türkiye menşeli boru ithalatına ek vergi kararı alması, Türkiye’deki üreticileri tedirgin etti. 100 milyon dolarlık ihracatın riske girmesi
üzerine üreticiler, karara itiraza hazırlıyor.*Dünya.
 Konut satışlarında iki yılda yüzde 11'lik rekor büyüme gerçekleşti. Ağustosta Türkiye genelinde toplam konut satışlarında geçen yıla göre
yüzde 17 artış yaşandı.*Sabah.
 Her yıl yüzde 8-10 aralığında büyüyen perakendeciler, yıllık 40 milyar dolar olan sektör cirolarında hedef yükseltti. GPD Başkanı Özdemir
“2018 ciro hedefimiz 50-65 milyar dolar” dedi.*Star.
 Erdoğan, Japon işadamlarını yatırıma davet ederek, "Çanakkale Boğaz Köprüsü üç katlı büyük İstanbul tüneli ve Ankara-İstanbul yeni hızlı
tren hattı için ortaklık yapabiliriz" dedi.*Sabah.
 AKMGY: Özel denetçi tayin edilmesi talebiyle açılan davanın 07.10.2015 tarihindeki duruşmasında, ön inceleme aşaması tamamlandığından
tahkikat aşamasına geçilmesine karar verilmiş olup bir sonraki duruşma tarihi 16 Aralık’tır.
 AKPAZ: Bir banka şirket aleyhine 17.3 mn TL ve yine bir başkası 2 mn TL ihtar gideri ile 3.5 mn USD icra takibi başlatmıştır.
 EKGYO: Bir grup projedeki 286 dükkan ve 80 ofis olmak üzere toplam 366 adet ticari ünitenin 254.5 mn TL muhammen bedel ile 25 Ekim ’de
ihaleyle satışına karar verilmiştir.
 FENER: Fenerbahçe Spor Kulübü 8 Ekim’de 44-45.25 TL fiyat aralığından 100 bin adet hisse satılmıştır.
 GEDIZ: Posta ve Telegraf Teşkilatının polipropilen mektup taşıma kutusu ihalesi 124 bin TL bedelle alınmıştır.
 KOMHL: Grup şirketi Divapan Entegre Ağaç 5 yıl vadeli 6 mn TL yatırım ve Bera Turizm 7 yıl vadeli 1.75 mn Euro yenileme-enerji verimliliği
kredileri alınmıştır.
 KOZAL: Kuzey İrlanda’da 250 km2 alan için altın ve gümüş arama hakkı verilmiştir. Arama hakkı 6 yıllık bir süreçte geçerli olup, yürütülen
arama çalışmalarının olumlu sonuçlanması ve işletilebilir bir cevher bulunması durumunda, bulunan madenin işletme hakkı Koza Ltd'de
olacaktır.
 LOGO: Yönetim kurulu Başkanı ve EAS Solution 8 Ekim’de 17 TL fiyattan toplam 1.1 mn adet hisse almıştır.
 SISE: Türk cam geleneği ve cam ustalığı mesleğini yaşatan Paşabahçe Mağazaları, yurtdışında mağaza yatırımlarını genişletecek. Hedef,
her yıl bir ülkeye giderek 5 yılda 5 ülkeye ulaşmak.*Dünya.
 TUCLK: Hakim ortak 8 Ekim’de 4.45 TL fiyattan 50 bin adet hisse almıştır.
 VERUS: Bağlı ortaklığı Pamukova Elektrik’in sermayesinin 4 mn TL artışla 19 mn TL’ye çıkarılmasına karar verilmiştir.

Makro Haberler
 TÜİK’in açıkladığı Ağustos ayı sanayi üretimi verileri yukarı yönlü büyük bir sürpriz yaptı ve yıllık bazda %7,2’lik bir artışa işaret etti. Bu yükseliş son 19 ay
içerisinde kaydedilen en yüksek artış oranıdır. Aylık bazda bakıldığında, sanayi sektörü Ağustos ayında bir evvelki kayıplarını geri alarak %2,9 oranında
büyümüştür.
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Uzun Vadeli Portföy Önerimiz
GÜNCELLENMİŞ MODEL PORTFÖY* - Araştırma
Önc.
Hisse
Kapanış Gün K. Değ. (%) Hedef
-1.03% 18.80
AKCNS
14.40
14.55
-1.14% 6.20
ENKAI
5.20
5.26
-0.78% 9.00
GARAN
7.63
7.69
0.54% 11.80
SAHOL
9.34
9.29
-0.45% 14.00
TCELL
11.10
11.15
0.71% 11.00
THYAO
8.54
8.48
0.00% 2.50
TRKCM
1.98
1.98

Getiri
Potans.(%)
30.6%
19.2%
18.0%
26.3%
26.1%
28.8%
26.3%

* 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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