Günlük Bülten
Piyasa Beklentisi
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Haftalık Ajanda

Seçimler sonrası ilk işlem gününe beklendiği gibi oldukça sert yukarı yönlü fiyatlamalarla başlayan BIST-100
endeksi açılışta 4.245 puanlık bir boşluk (gap) ile yeni haftaya giriş yaptı. Ancak fiyatlamaların açılış sonrası
daha sınırlı kaldığı günde BIST-100 kapanışını açıldığı seviyenin sadece 40 puan üzerinde 83.694 seviyesinde
gerçekleştirdi. Günlük getirinin %5.4 olduğu Kasım ayı başlangıcında, fiyatlamalar banka hisseleri temelinde
gerçekleşti. Bankacılık endeksi %9.36 değer kazanırken, sanayi endeksinde değer kazancı %3 oldu. Ayrıca
dün tüm zamanların en yüksek günlük hacminin yaşandığı endekste 7.05 milyar TL’lik günlük işlem hacmi
gerçekleşti.
Yeni güne başlarken ise kur cephesinde seçim coşkusunun tamamlanarak 2.81-2.83’lerde stabilizasyon
hareketleri görmekteyiz. Gelişmekte olan ülke –özellikle kırılgan 5’li ülkeleri- para birimlerinin hafif de olsa
değer kazanımlarına karşın TL tarafında görülen, oldukça sınırlı da olsa, değer kaybı eğilimi; teknik olarak
görülme ihtimali güçlü olan kısa vadeli kâr realizasyonu ihtimalini canlı tutmaktadır. Öte yandan ABD’de işlem
gören ETF’lerimizde akşam kapanıştan sonra %0.16’lık bir değer kazancı olması beklentileri canlı tutuyor.
ABD ile aramızdaki saat farkı nedeniyle seans sonrası açıklanan ABD Markit ve ISM İmalat PMI verileri karışık
sinyaller verdi. ISM İmalat tarafında beklentilerin hafif aşsa da Mart 2013’ten bu yana en düşük seviyesine
gerileyen endeks, ABD’de üretim ve sanayi tarafında halen endişelerin hakim olduğunu ifade ediyor. Ancak
Fed’in bu yıl faiz artırımı ihtimalinin oldukça düştüğü ortamda veri etkilerinin oldukça sınırlı kalacağını söylemek
mümkündür. Avrupa ve Asya tarafında açıklanan PMI verileri ise üretim tarafına güveni net bir şekilde ortaya
koymuştu. Ancak yurtdışı piyasaların odak noktasında ABD istihdam verilerinin kısa vadeli fiyatlamalar
açısından yer aldığını hatırlatmakta fayda var. Özetle Avrupa’nın ve Asya’nın imalat tarafına bakışının daha
güçlü olduğu, ABD’nin ise kendi makro dinamikleri nedeniyle daha temkinli baktığını söyleyebiliriz.
Veri ajandasında az fakat öz verileri bulunduğu bir güne başlayacağız. Sabah saatlerinde açıklanan kararında
%2 olan faizlerde değişikliğe gitmeyen Avustralya Merkez Bankası sonucu gözlerin tamamen Fed’e çevrildiğini
söylemek mümkündür. Yurtiçinde saat 10:00’da açıklanacak olan Ekim ayı TÜFE verisinde piyasa konsensusu;
aylık %1.45-%1.6; yıllık %7.5-%7.8 bandında oluşuyor. Kurum olarak enflasyon beklentimiz ise Ekim ayı
özelinde aylık %1.19; yıllık %7.2 seviyesinde yer alıyor. Öte yandan ABD’de yine bizim piyasalarımızın
kapanmasıyla beraber saat 18:00’da Eylül ayı fabrika siparişleri verisi açıklanacak.
Küresel piyasalarda dün açıklanan İmalat PMI verilerinin yarattığı pozitif hava kendini Asya fiyatlamalarında
göstermekte. Japonya piyasalarının tatil olduğu Asya borsalarında Çin yatay seyrederken diğer borsalar alıcılı
seyrediyor. ABD ve Avrupa vadelilerinin bizim kapanışımızın ardından güçlü alımlarla karşılaşmasına ek olarak
analistlerin Avrupa piyasalarına ilişkin pozitif açılış beklentisi; yeni günde alıcılara destek olabilir.
Teknik olarak hafif alıcılı bir açılış sonrası 83.200-83.900 bandı önemli destek-direnç seviyeleri olarak
karşımıza çıkıyor. Özellikle 83.900, yükseliş hareketinin devamı açısından önemlidir. Bu seviyenin üzerinde
hareketlerin kalıcı olması durumunda yukarı yönlü ivmenin arttığını görebiliriz. 83.200’ün altında ise 4.245
puanlık boşluğun dolmasına yönelik geri çekilmeler hızlanabilir. Bu bakış açısıyla, 83.200’ün altındaki
hareketler sat-al denenmesi için uygun destek noktası olarak izlenebilir.

Bugün Açıklanacak Veriler
10:00 Türkiye TÜFE-Aylık Eki. (Bekl: %1.6)
10:00 Türkiye TÜFE-Yıllık Eki. (Bekl: %7.8)
10:00 Türkiye Çekirdek TÜFE-Yıllık Eki. (Bekl: %8.4)
10:00 Türkiye ÜFE-Aylık Eki. (Önck: %1.53)

17:45 ABD ISM New York End. (Önck: 44.5)
18:00 ABD Fabrika Siparişleri-Aylık Eyl. (Bekl: -%0.9)
22:00 Euro Bölgesi ECB/Draghi konuşacak.
ABD Pfizer, Kellogg, Goodyer ve Herbalife 3Ç15 finansalları

Öne Çıkan Haberler
En Çok Yükselen Hisseler
Hisse

Kapanış

Değ. (%)

Hacim (TL)

VESTL
VESBE
DGGYO

5.97
14.95
3.94

20.9%
16.8%
15.2%

145,368,777
22,291,230
10,465,889

AFYON
HALKB

7.06
12.55

15.2%
14.6%

134,717,773
676,159,505

En Çok Düşen Hisseler
Hisse

Kapanış

Değ. (%)

Hacim (TL)

DOHOL
IPEKE
HURGZ

0.53
1.54
0.57

-14.5%
-12.0%
-10.9%

46,220,511
24,878,710
6,062,497

KOZAA
AKPAZ

1.38
0.54

-10.4%
-5.3%

36,915,032
638,925

 1 Kasım seçimleri neticesinde tek parti iktidarının çıkması sonrasında siyasi risklerin azalması ile
kredi derecelendirme şirketlerinden açıklamalar geldi. Buna göre; Moody's seçimlerin Türkiye'nin
notuna etkisinin hükümetin düşük büyüme ve enflasyonla mücadelesine bağlı olduğunu, jeopolitik
risklerin ve sermaye akışlarındaki volatilitenin sürmesi nedeniyle aşırı iyimserliğin beklenmediğini
ifade etti. Türkiye'nin politika bütünlüğü ve kredibilitesi açısından aynı reytinge sahip diğer ülkelerden
daha zayıf durumda kaldığını" ifade eden Fitch ise Ekonomiyle ilgili anahtar nitelikteki bakanlıklara
yapılacak atamalar erken bir siyasi niyet işareti olabilir dedi *NTV, Anadolu Ajansı
 S&P, yaptığı açıklama ile aralarında JPMorgan, Bank of America ve Citigroup'un da bulunduğu bazı
büyük ABD bankalarının notunu Aralık başında indirebilir.*Bloomberght
 ABD Çevre Koruma Ajansı EPA 2014-2016 arasında üretilen 3 litre dizel motorlu Porche ve Audi
SUV araçlara, emisyon sistemlerinin test yapılmayan zamanlarda kapatılmasını sağlayan bir cihaz
yerleştirildiğini açıkladı. *CNNTurk
 S&P, Suudi Arabistan'ın kredi notunu 'AA-'den 'A+'a, indirirken kredi notunun görünümü 'Negatif'
olarak belirlendi. Böylece Suudi Arabistan yüksek dereceli'den üst orta sınıf yatırım yapılabilir
konuma indi. Moody's ise Arjantin'in kredi notu görümünü negatiften pozitife yükseltirken Caa1
seviyesindeki notlarını teyit etti. *Haberturk

Şirket ve Sektör Haberleri
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 Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz pozisyon açığı ağustos ayında 176 milyar 506 milyon dolar oldu.*Dünya.
 ABD Çevre Koruma Ajansı, (EPA) Volkswagen'in Temiz Hava Yasası'nı ikinci kez ihlal ettiğini açıkladı.*Hürriyet.
 Çin, ilk büyük yerli yolcu uçağını üretti. C919 yolcu uçağı, 158 yolcu ve 4 bin 75 kilometre mesafeli uçuşa göre
tasarlandı.*Milliyet.
 ALYAG: Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında devam eden yatırımlarından Silo Yatırımı, yaklaşık 2.65 mn TL ve 956 bin EUR
maliyet bedeli ile devreye alınmıştır.
 ARMDA: Lider teknoloji şirketlerinden Microsoft ile toplu ticari lisanslama distribütörlüğü için görüşmelere başlamıştır.
 BJKAS: Şirket 30 Ekim’de 2.04 TL fiyattan 121 bin adet hisse almıştır.
 CIMSA: Sabancı Ailesinden bir üye 292 bin adet hissenin borsada işlem görebilir hale gelmesi için MKK’ya başvuru yapmıştır.
 ECILC: ECZYT 2 Kasım’da 2.55 TL fiyattan 1.24 mn adet hisse almıştır.
 EMKEL: Bağlı ortaklığı Emek Elektrik USA, NY elektrik dağıtımını üstlenen Iberdrola USA ile birim fiyat içeren ve 6.5 mn
dolara kadar alım hakkı veren, 2 yıllık bir çerçeve sözleşmesi imzalamış ve bu kapsamda 30 Ekim 2015 tarihinde ilk siparişini
almıştır. Iberdrola USA Management Corporation'ın New York eyaletinde sahip olduğu üç şirketin satın alacağı tüm kapasitif
gerilim transformatörleri yalnızca Emek Elektrik markalı olacaktır.
 EREGL: 30.03.2006 tarihli genel kurul toplantısında alınan kar dağıtımına ilişkin kararın iptali amacıyla ÖİB tarafından açılan
dava sürecinde Yargıtayın şirket lehine olan yerel mahkeme kararını bozması ardından yapılan karar tashihi müracaatı
reddilmiş ve Yerel mahkemede yine davayı reddetmiştir.
 ESCOM: Ata Romorkör Kurtarma Hizmetleri 2 Kasım’da 1 TL fiyattan 151 bin adet hisse almıştır.
 GENTS: Şirket ortağı 2 Kasım’da 1.17-1.18 TL fiyat aralığından 210 bin adet hisse almıştır.
 GOLTS: Ttoplam klinker üretim kapasitesinin %65'ini temsil etmekte olan 2.fırını, yatırım kapsamında yapılan montaj ve
bağlantı işlerinin ve planlı revizyonun tamamlanması dolayısıyla faaliyete geçmiştir.
 HALKB: Antalya'da Azeri asıllı işadamı Telman İsmailov'a ait Mardan Palace Hotel, icradan satıldı. Garanti Bankası'na borçları
nedeniyle satışa çıkarılan oteli, daha önce icraya veren Halk Bankası satın aldı.*Dünya.
 HLGYO: Eskişehir’deki Panorama Plus konut+ticari projesinin yapı kullanım izin belgesi alınmıştır.
 IEYHO: 2.56 mn adet A grubu imtiyazlı payların Işıklar Holding ortaklarına 1.5 TL fiyattan satılması planlanmaktadır.
 KRDMA: Yolbulan Çelik 2 Kasım’da 1.74 TL fiyattan 485 bin adet hisseyi virman yoluyla almıştır. Bir ortak 1.73-1.76 TL fiyat
aralığından 280 bin adet hisse satmıştır.
 NTHOL: Yönetim kurulu başkanı 2 Kasım’da 3.34-3.45 TL fiyat aralığından 106 bin adet hisse almıştır.
 SAHOL: Enerjisa’nın 8.9 milyar TL olan sermayesinin 700 mn TL bedelli sermaye artışıyla 9.6 milyar TL’ye artırılmasında
rüçhan hakkının kullanılmasına karar verilmiştir.
 TGSAS: Şirket genel müdür yardımcısı 2 Kasım’da 1.50-2.50 TL fiyat aralığından 337 bin adet hisse almıştır.
 TKNSA: Sabancı Ailesinden iki üye yaklaşık 9 mn adet hissenin borsada işlem görebilir hale gelmesi için MKK’ya başvuru
yapmıştır.
 YGYO: Portföyündeki Arifiye Arsasında geliştirilecek Proje inşaatının ana yüklenici firması Yeşil İnşaat Gayrimenkul olmuştur.

Makro Haberler
 Türkiye'nin imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Ekim ayında 49.5'e yükseldi. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin tahmini 49.2 olması
yönündeydi. Söz konusu veri, Eylül ayında 48.8 seviyesinde gerçekleşmişti. *BloombergHT
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Uzun Vadeli Portföy Önerimiz
GÜNCELLENMİŞ MODEL PORTFÖY* - Araştırma
Önc.
Hisse
Kapanış Gün K.
AKCNS
14.50
13.70
EKGYO
3.17
2.83
GARAN
8.28
7.57
HALKB
12.55
10.95
SAHOL
9.64
9.26
TCELL
11.80
11.60
THYAO
9.20
8.61
TRKCM
2.08
1.93

Değ. (%) Hedef
5.84% 18.80
12.01%
3.50
9.38%
9.00
14.61% 14.00
4.10% 11.80
1.72% 14.00
6.85% 11.00
7.77%
2.50

Getiri
Potans.(%)
29.7%
10.4%
8.7%
11.6%
22.4%
18.6%
19.6%
20.2%

* 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.

Koordinatör
Koordinatör

levent.durusoy@yf.com.tr
hakan.tezcan@yf.com.tr

+90 (212) 334 98 33
+90 (212) 317 68 16

Zümrüt Can Ambarcı

Müdür

zumrut.ambarci@yf.com.tr

+90 (212) 334 98 35

Can Uz

Başekonomist

can.uz@yf.com.tr

+90 (212) 334 98 37

Müdür

nuri.sevgen@yf.com.tr

+90 (212) 317 68 62

Müdür Yrd.
Müdür Yrd.
Uzman
Uzman

goksel.tekiner@yf.com.tr
yunus.kaya@yf.com.tr
huseyin.sert@yf.com.tr
ozan.sayin@yf.com.tr

+90 (212) 334 98 44
+90 (212) 334 98 59
+90 (212) 334 98 47
+90 (212) 334 98 70

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
Yunus Kaya
Hüseyin Sert
Kemal Ozan Sayın

Kurumsal Finansman Bölümü
Pervin Bakankuş

Müdür

Yurtiçi Satış ve Yatırım Danışmanlığı Bölümü
İnciser Deniz

Müdür

Hizmet Noktalarımız
Genel Müdürlük
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

