Günlük Bülten
Piyasa Beklentisi

Endeks ve Hacim (mn TL)
80,000
79,000

79,215 79,300
78,698 78,661

78,359

78,000
77,000

14 Ekim 2015

5,453 4,399 4,440 4,037 3,995

6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0

07.Eki 08.Eki 09.Eki 12.Eki 13.Eki
Hacim (mn TL)
BIST100

Haftalık Ajanda

Volatilitenin yüksek olduğu günde endeks, bir ara 78.000’i kırsa da bu bölgede hareketler kalıcı olmadı. Yukarı
yönlü hareketlerde 79.250’yi aşmakta zorlanan endeks bu seviyenin üzerinde sınırlı hareket gösterdi. Böylece
BIST-100 günü %1.19 düşüşle 78.358 seviyesinden tamamladı. Hacim olarak yatay seyreden piyasalarda,
hareketli ortalamaların halen destek-direnç olarak çalıştığını görüyoruz.
Veri akışı konusunda sakin geçen hafta başının ardından, veri yoğun döneme TL’deki zayıflığın devamıyla giriş
yapıyoruz. Dolar/TL kuru 2,96’yı test ederken, gelişmekte olan para birimlerinde de benzer değer kayıplarını
izliyoruz. Bu nedenle yeni güne başlangıçta temel anlamda hafif satıcılı bir başlangıç ihtimalini yüksek
görmekteyiz. Öte yandan emtia tarafındaki güçlenmelere ve Euro/Dolar’daki yükseliş eğilimine rağmen TL’nin
değer kaybetmeye devam etmesi, kısa vadeli perspekifte de realizasyonların devamını görebilme ihtimalimizi
artırıyor.
Dün Avrupa’dan enflasyon ağırlıklı bir gündemi takip etmiştik. Almanya’da TÜFE beklentilere paralel açıklanırken,
İngiltere’de enflasyon beklentilerin hafif altında yıllık -%0.1 oldu. Bu veri BoE’nin faiz artırım ihtimalini bir miktar
ötelemiş görünüyor. Öte yandan dün Fed yöneticilerinden Tarullo, açıklamalarında 2015 yılında faiz artırımının
pek uygun bulmadığını söyledi. Fed başkanlarından da karışık sinyaller gelmeye devam ediyor. Almanya Zew
beklenti endeksinde ise Volkswagen skandalının yansımaları ile birlikte sert bir düşüş görüldü.
Bugün ise yurt içi ve yurtdışında yoğun bir veri takvimi söz konusu. Saat 10:00’da açıklanacak olan cari işlemler
dengesi’nde açığın aylık bazda oldukça sınırlı bir seviyede -$0.6 mlr olması bekleniyor. Öğleden önce 12:00 Euro
Bölgesi’nin Sanayi Üretimi (Aylık Bekl: -%0.5) verisini izliyor olacağız. Öğleden sonra saat 15:30’da ise ABD
tarafından yoğun bir veri akışı söz konusu. Enflasyonist beklentileri şekillendirecek olan Eylül ayı ÜFE verisi
(Aylık Bekl: -%0.2) ve tüketici talebini ölçen Eylül ayı perakende satışlar verisi (Manşet Bekl: %0.2) piyasaların
oldukça yakın radarında yer alacak. Öte yandan saat 17:00’daki işletme stokları verisi izlenecek bir diğer önemli
veri olarak karşımıza çıkıyor. 21:00’da açıklanacak Fed Bej kitap raporu ise, 3. çeyreğe ilişkin makroekonomik
sinyallerin alınmaya çalışacağı ve yansımalarını yarın göreceğimiz bir diğer önemli gündem maddesi olacak.
Yurtdışı piyasalar dün, küresel büyüme endişelerinin artmasıyla satıcılı seyrin etkisinde bir fiyatlama gösterdi.
Malezya ve Endonezya piyasalarının kapalı olduğu Asya piyasalarında Japonya öncülüğünde geri çekilmeler
hakim. ABD borsaları dün satıcılı kapanırken bugün endeks vadelileride aşağı yönlü fiyatlanıyor. Bu noktada
S&P500 vadelilerinin yeniden 2.000 seviyesinin altına gerilemiş olması dikkat çekicidir. Dün sert satışlarla
kapanan Avrupa piyasalarında ise bugün sabah açılışının küresel negatif havanın etkisiyle düşüşler bekleniyor.
Teknik olarak endeks, hareketli ortalamaları kendine önemli bir bant edinmiş durumda. 4 gündür denenen ve
üzerindeki hareketlerin oldukça sınırlı kaldığı 200-günlük (üssel) H.O seviyesi olan 79.300 ve dün test edilse de
kırılmayan 78.000 seviyesindeki 50-saatlik (üssel) H.O arasında bir bant oluşmuş durumda. Bu noktada orta
vadeli olarak bu bandın geçileceği yön önem kazanmakta. Ancak Golden-Cross sonrası 78.000 üzerinde görünen
tutunma çabası, endeksin kısa vadede toparlanma ihtimalini daha canlı tutmaktadır. Ancak 79.300 altındaki
hareketlerde pozisyonlar azaltılarak yeni alt desteklerde denge arayışları beklenebilir. Bu noktada 78.000
seviyesini dikkatle izleyeceğimiz endekste alt destekler 77.600 ve 76.200 seviyelerinde oluşmaktadır.

Bugün Açıklanacak Veriler
09:45 Fransa TÜFE-Aylık Eyl. (Bekl: -%0.4)
10:00 Türkiye Cari İşlemler Deng. (Bekl: -$0.6 mlr)
11:30 İngiltere Haf. Kazançlar (Prim Har.) Ağu. (Bekl: %3)
12:00 Euro Bölgesi Sanayi Ürt.-Aylık Ağu. (Bekl: -%0.5)
12:00 Euro Bölgesi Sanayi Ürt.-Yıllık Ağu. (Bekl: %1.8)
15:30 ABD Perakende Satışlar-Aylık Eyl. (Bekl: %0.2)
15:30 ABD Perk. Sat. (Oto. Hariç) -Aylık Eyl. (Bekl: -%0.1)

Öne Çıkan Haberler
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15:30 ABD ÜFE-Aylık Eyl. (Bekl: -%0.2)
15:30 ABD ÜFE-Yıllık Eyl. (Bekl: -%0.7)
15:30 ABD Çekirdek ÜFE- Yıllık Eyl. (Bekl: %1.2)
17:00 ABD İşletme Stokları-Aylık Ağu. (Bekl: %0.1)
21:00 ABD Fed Bej Kitap raporunu açıklayacak.
ABD BofA ve Wells Fargo bilançoları açıklanacak.
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 Ekim ayı raporunu yayınlayan Dünya Bankası, Türkiye'nin 2015 yılı için büyüme tahminini % 3'ten %
3,2'ye revize ederken TÜFE beklentisini % 7'den % 7,5'e çıkardı. *Hürriyet
 Ali Babacan bütçenin 17 Ekim'de meclise gönderileceğini belirtti. Babacan, Türkiye gibi gelişmekte olan
ülkeler için FED'in belirsizlik yarattığını bundan dolayı da daha tahmin edilebilir bir kurum haline gelmesi
gerektiğini vurguladı. *TRT
 Hükümetin gurbetçilere vaatlerinden biri dün gerçekleşti. Yurt dışından getirilen kişisel kullanıma mahsus
kara taşıtlarının, Türkiye'deki kalış süresi 6 aydan 24 aya çıkarıldı. *Resmi Gazete
 DELL'in EMC Corp.’u 67 mlr $'a ve bira üreticisi Anheuser-Busch InBev'in SABMiller'i 106 mlr $'a satın
almasının ardından mikroçip üreticisi Micron Technology Inc ve hard disk sürücüsü üreticisi Western
Digital Corp, hafıza çipleri üreticisi SanDisk Corp ile olası bir satın alma için görüşme yapıyor. Sandisk'in
değeri 13 mlr $ seviyesinde. *Bloomberg
 Almanya'da yatırımcı güvenini ölçen ZEW Endeksi Ekim ayında beklenenin çok altında kaldı. Eylül
ayında 12.1 olan endeks Ekim ayında 1.9'a geriledi. Endeksteki bu sert düşüşe Volkswagen skandalı
gerekçe gösteriliyor. *Matriks

Şirket ve Sektör Haberleri
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 Dubai merkezli Mashreqbank CEO'su Aziz al Ghurair, bazı uluslararası bankaların satmaya çalıştıkları Türkiye varlıklarını satın
almayı düşünebileceklerini söyledi.*Haber Türk.
 Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam sanayi ciro endeksi, Ağustos'ta bir önceki aya göre yüzde 4.5 arttı. Sanayinin alt sektörleri
incelendiğinde, Ağustos'ta temmuz ayına kıyasla madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 5.2 azalırken, imalat sanayi sektörü
endeksi de yüzde 4.7 arttı.*BloombergHT.
 Sanayi Bakanı Işık, yerli otomobile ilişkin, 2016'da her türlü arazi şartında deneyecekleri 30-40 araç üretmeyi, 2019 sonuna kadar da seri
üretimie başlamayı hedeflediklerini bildirdi.*BloombergHT.
 Bira üreticisi SABMiller, AB InBev’in satın alma teklifini kabul etti. Bundan önceki dört teklifi reddedilen AB InBev ile SABMiller, birleşme
sonrası 270 milyar dolar piyasa değerine sahip olacak. Şirket, dünyada içilen her üç biradan birini üretecek.*Dünya.
 Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir, Türkiye'de üç bölge hariç 18 elektrik dağıtım bölgesinde kayıp-kaçak
oranının OECD ülkeleri ortalamasının altına indiğini bildirdi.*Dünya.
 Türkiye'nin gayrimenkul pazarına dair önemli bilgiler paylaşan Çamlıbel “2014'ün Ocak ayından itibaren, 2015'in Ağustos ayına kadar olan
dönemde evlerin satış fiyatı ortalama yüzde 27 oranında artmıştır. Aynı dönemde kiralık evlerin fiyatı ise yüzde 24 oranında artış
göstermiştir" diye konuştu.*Dünya.
 Uluslararası Enerji Ajansı, 2016 yılında küresel petrol talebindeki artışın önceki tahmininden 150 bin varil daha az olmak üzere günlük 1.21
milyon varil olacağını öngördü.*Euronews.
 Bakan Işık, “Şu anda London Taksi, New York Taksi çalışmalarının bir benzeri gibi İstanbul Taksi olacak. İstanbul’da belli bir süre sonra fosil
yakıtlı araçların, ticari taksi olarak kullanılmasına belki sınırlama getirmek durumunda olacağız.”*Star.
 AKPAZ: Ticari ilişkisi bulunan banka kurumları ile ek finansman ve mevcut kredilerin yapılandırılması hususunda bir toplantı tertip edilmiştir.
Bir banka tarafından 107 bin TL ve iki banka tarafından 31.2 mn TL tutarlı icra takibi başlatılmıştır. JCR, şirket tarafından yapılan olumsuz
KAP açıklamalarına istinaden mevcut notlarını revizyona almıştır.
 AKSA: 2013 yılı Genel Kurul gündemine ilişkin bazı kararların iptali istemli davada bir sonraki duruşma 29 Aralık’tadır.
 BFREN: Yeni Tie Rod tip servo fren üretimine ilişkin olarak 705 bin Euro bedelle aldığı Tie Road hattının montajı tamamlanmıştır. 31 Ağustos
2016 tarihine kadar sürecek kurulum ve test çalışmalarının ardından seri üretime başlanması planlanmaktadır.
 DARDL: Gözaltı pazarından daha üst pazara alınması talep edilecek.
 GEDIK: GYHOL 13 Ekim’de 2.20 TL fiyattan 2.25 mn adet hisse almıştır.
 KARSN: J10 hattının satışına veya sözkonusu hattı kullanmak suretiyle yurtdışında üretim yapılmasına ilişkin olarak Wuhan Zhong Yuan
Bang Tai Investment Holding ile görüşmelerin zamanlamaya uygun ilerlememesi üzerine yeni alternatif stratejik ortaklıkların da araştırılma
çalışmaları sürmektedir. SPK tarafından tesis edilen idari işlemin yürütmesinin durdurulması ve iptaline ilişkin idari yargıda açılan davanın
temyiz edilmesi ardından hukuki süreç devam etmektedir.
 KILER: Satma hakkının doğması ile hazırlanan değerleme raporuna göre hisse fiyatı 3.14 TL olarak belirlenmiştir. Böylece satma hakkı
fiyatının zorunlu pay alım teklif fiyatı olan 3.77 TL üzerinden yapılması uygun görülmüştür.
 LOGO: Hisse geri alım programı kapsamında 12 Ekim’de 20.30-21.60 TL fiyat aralığından 15 bin adet hisse alınmıştır.
 NETAS: ASELS ile Taktik Saha Muhabere Sistemi (TASMUS) kapsamında 35.75 mn USD tutarında anlaşma yapılmıştır.
 TTRAK: Türk Traktör Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özdemir, 'Tarım sektöründeki gelişmeler traktör satışlarına da olumlu
yansıdı. Türkiye traktör pazarı yüzde 20,5 arttı' şeklinde konuştu.*Dünya.
 YKBNK: Yurtdışından sağlanan 5 yıl vadeli, 750 milyon ABD Doları tutarındaki kredinin vadesi dolmuş, geri ödemesi yapılmıştır.

Makro Haberler
 Açıklanan herhangi bir makroekonomik veri bulunmamaktadır.

14 Ekim 2015

Uzun Vadeli Portföy Önerimiz
GÜNCELLENMİŞ MODEL PORTFÖY* - Araştırma
Önc.
Hisse
Kapanış Gün K. Değ. (%) Hedef
-1.06% 18.80
AKCNS
14.00
14.15
-1.54% 6.20
ENKAI
5.13
5.21
-1.58% 9.00
GARAN
7.46
7.58
-1.51% 11.80
SAHOL
9.16
9.30
-0.88% 14.00
TCELL
11.25
11.35
-1.75% 11.00
THYAO
8.42
8.57
0.00% 2.50
TRKCM
1.99
1.99

Getiri
Potans.(%)
34.3%
20.9%
20.6%
28.8%
24.4%
30.6%
25.6%

* 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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