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Haftalık Ajanda

Salı günkü sert düşüşünün tepki alımlarıyla güne başlayan BIST-100 endeksinde alımlar gün boyu devam etti.
50-saatlik (üssel) H.O’sının üzerinde hareketler görsek de söz konusu alışlar sınırlı kaldı ve seans sonuna
doğru realizasyonların başladığını ve ortalamanın yeniden altına kırıldığını izledik. Günü %0.67 yükselişle
81.717 seviyesinden kapatan BIST-100 endeksinde Bankacılık temelinde alımlar görüldü. 200-günlük (üssel)
H.O’sını destek yapan XBANK endeksi dün %1.01 değer kazandı.
Dün cari işlemler dengesinin sürpriz bir şekilde fazla vermesi, piyasalardaki canlılığı desteklemişti. Ancak son
bir kaç gündür seans sonu satışlarla karşılaşan endekste iyimserliğin kalıcı olamadığını görüyoruz. $80 mn
açık beklentisine karşın, $95 mn fazla veren cari işlemler dengesi sonrası alımlar hızlanmış ve endeks 82.364
gün içi zirvesine doğru harekete başlamıştı. Dün yaptığı açıklamalarda yeni bir konuya değinmeyen Draghi’nin
ardından diğer ECB yetkilileri Coeure ve Constancio’dan da Aralık toplantısı gündemine ilişkin oldukça temkinli
açıklamalar geldi.
Bugün saat 12:00’da Euro Bölgesi’nin Sanayi Üretimi, 15:30’da ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları öne
çıkan veriler olarak takip edilecek. Ancak esas gündem saat 16:05’ten sonra Fed’in konferansında
gerçekleşecek olan konuşmalar fiyatlamalara yön verecektir. Özellikle saat 16:30’daki Yellen’in
konuşmasından mesajlar alınmaya çalışılacak. Ayrıca saat 10:30’da da Draghi’nin konuşmasında da tonlama
ve mesajlar öne çıkacak.
Piyasalardaki ilk fiyatlamalar, borsalarımız lehinde görülüyor. Yatay bir Japonya ve hafif satıcılı bir Çin piyasası
dışında pozitif fiyatlanan Asya piyasalarına ek olarak, ABD vadelilerinin gücünü koruma isteği; sermaye
akımlarının ağırlıklı olarak gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere kayacağını gösteriyor. Bu noktada
gerek kırılgan 5’li gerek diğer gelişmekte olan ülke paralarına göre pozitif ayrışan ve 2.88’in altına gerileyerek
aşağı yönlü trendini sürdüren USDTRY kuru, söz konusu para girişi pastasından, gün özelinde önemli ölçüde
pay alabileceğimize işaret ediyor.
Temel anlamda pozitif ve sakin günde gerek XU100 gerek XBANK endeksinin hareketli ortalamalara göre
konumlandıkları noktalar ve yıl sonu rallisi dönemine yaklaşılırken endekslerde görülen Golden-Cross
eğilimlerinin iyiden iyiye belirginleşmesi, teknik anlamda da olumlu bir bakış açısı yaratıyor. Dün 81.000 desteği
üzerinde tutunduktan sonra yeni güne ALICILI açılmasını beklediğimiz endekste, 82.100 seviyesi ilk direnç
olarka takip edilecek. Söz konusu seviyenin üzerinde güçlenme çabaları güç kazanabilir. Bu direnç aşıldığı
takdirde 82.500-82.800 seviyeleri gün içi üst dirençler olarak hedef alınacaktır. Dün üzerinde tutunduğumuz
81.000 seviyesi ise önemli bir destek olarak takip edilmeye devam edecek.

Bugün Açıklanacak Veriler
09:45 Fransa TÜFE-Aylık Eki. (Bekl: %0.1)
10:30 ECB/Draghi konuşacak.
12:00 Euro Bölgesi Sanayi Üretimi – Yıllık Eyl. (Bekl: %1.3)
15:30 ABD Haf. İşs. Maaşı Başv. (Bekl: 270 bin kişi)
16:05 ABD Fed/Bullard konuşacak.
16:30 ABD/Yellen konuşacak
16:45 ABD Fed/Lacker konuşacak.
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En Çok Yükselen Hisseler
Hisse

Kapanış

Değ. (%)

Hacim (TL)

KNFRT
KARTN
TATGD

15.25
294.00
5.72

9.3%
9.1%
7.5%

34,894,465
57,952,572
18,683,590

TEKTU
KOMHL

0.73
2.21

7.4%
7.3%

13,266,735
7,394,304

En Çok Düşen Hisseler
Hisse

Kapanış

Değ. (%)

Hacim (TL)

EUHOL
AKPAZ
AYEN

1.09
0.77
2.81

-13.5%
-4.9%
-4.1%

2,774,489
152,523
2,286,964

IHEVA
ALGYO

0.30
29.35

-3.2%
-2.2%

241,159
14,922,883

17:00 ABD JOLTS İş İmkanları Eyl. (Bekl: 5.4 mn)
17:15 ABD Fed/Evans konuşacak.
18:45 ABD Fed/Dudley konuşacak.
21:00 ABD Aylık Bütçe Beyanı Eki. (Bekl: -$131.5 mlr)
Güney Kore BoK Faiz Kararı (Bekl: %1.5)
Hindistan Borsaları kapalı
ABD Cisco Systems ve Viacom (3Ç15) finansalları

Çıkan Haberler

 1 Kasım seçiminin
kesin sonuçları bugün açıklanacak. Bu durumda 17 Kasım’da
Milletvekillerinin yemin etmesi, 18/19 Kasım’da Hükümetin kurulması, 22 Kasım’da Meclis
Başkanı’nın seçilmesi, 27/28 Kasım’da güvenoyu alması beklenebilir.
 ABD Savunma Bakanlığı'nın Hava Kuvvetleri'nden sorumlu yetkilisi Deborah Lee James, IŞİD’le
mücadelede hava operasyonlarının yeterli olmadığını söylerken, Suriye için 'işgal' kelimesini
kullanması dikkat çekti. *Sputniknews
 1 Ocak'ta 1300 TL'ye yükseltilecek asgari ücrete temmuz ayında zam yapılmayacak. Böylece
asgari ücret 6'şar aylık dönem için değil; 2016 yılının tamamı için 'yıllık' belirlenecek.*Hürriyet
 Alibaba, Çin'de Bekarlar Günü olarak kutlanan 11 Kasım tarihinde Tmall sitesinden 14.3 milyar
dolarlık rekor satış yaptığını açıkladı. *Dünya
 FED üyelerinden San Francisco FED Başkanı Williams ABD ekonomisinde büyüme ve
enflasyon verilerinin olumlu gelmeye devam ettiği sürece FED’in faiz artırımı için yeterli bir
argümana sahip olduğunu belirtti.*Bloomberght
 Yunanistan'ın üçüncü kurtarma paketi dahilindeki 2 milyar € kredi diliminin serbest bırakılmasına
engel olan 'sorunlu krediler' konusunda borç verenleri ile anlaşmaya yakın olduğu belirtildi
*Haberturk

Şirket ve Sektör Haberleri
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 Irak’ta dördüncü GSM operatörü için ihaleye çıkılıyor. Ön başvurular 20 Kasım’a kadar alınacak.
 Türkiye'ye yönelik "kaynağı belirsiz" döviz girişleri, yılın ilk dokuz aylık döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 52 artışla 13 milyar
doları da aştı.*NTVPara.
 EBRD Türkiye Direktörü Marquet, "2016 itibarıyla yıllık 1,8 milyar avroluk yatırım yapmayı planlıyoruz" dedi.*NTVPara.
 Gayrimenkul sektörü temsilcileri, yeni hükümetten kentsel dönüşümün hızlandırılması, bir master plan oluşturup, seferberlik başlatılması ve
“Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Bakanlığı” kurulması isteğini ortaya koydu.*Dünya.
 AB’nin ilerleme raporunun tarım başlığında canlı hayvan ithalatının önündeki kısıtların kaldırılması yönünde Türkiye’ye uyarıda bulunulurken,
et ithalatında yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle eleştirildi.*Dünya.
 Avrupa'da otobüs üretiminde 1'inci, ticari araçta da ikinci olan Türkiye otomotiv sektörü, pazardaki payını perçinlemek için rotayı Özbekistan'a
çevirdi.*Dünya.
 Anayasa Mahkemesi, "Passolig" olarak bilinen e-bilet uygulamasına olanak tanıyan kanun hükümlerinin iptali istemiyle yapılan başvuruyu
yarın esastan görüşerek karara bağlayacak.*Dünya.
 Dünyanın en büyük bira üreticilerinden Busch InBev, en güçlü rakiplerinden SAB Miller’ı satın almak için resmi teklifini yaptı. Buna göre
Belçika- Brezilya girişimi şirket, SAB Miller’a hisse başına 66 Euro ve toplamda 100 milyar Euro ödeyecek.*Euronews.
 MALİYE sinema, tiyatro, konser, spor müsabakasında satılacak biletleri e-bilet olarak satılması için çalışma başlattı.*Hürriyet.
 ADANA: 15 Aralık 2015 tarihinde hisse başına 66.3 kuruş nakit temettü dağıtımına karar verilmiştir.
 ADBGR: 15 Aralık 2015 tarihinde hisse başına 47.1 kuruş nakit temettü dağıtımına karar verilmiştir.
 ADNAC: 15 Aralık 2015 tarihinde hisse başına 6.5 kuruş nakit temettü dağıtımına karar verilmiştir.
 AKFEN: Hamdi Akın 11 Kasım’da 10.20-10.55 TL fiyat aralığından 54 bin adet hisse almıştır.
 ALBRK: 10 yıl vadeli ve azami 350 Milyon ABD Doları karşılığı tutarında ikincil sermaye benzeri sukuk ihraç edilmesi amacıyla yatırımcı
toplantısı yapılacaktır.
 DESA: Şirketin toplam çalışanlarının %28’ini oluşturan Düzce fabrikasından 84 kişinin alınan tedbirlere rağmen iş gücü fazlası durumunun
devam etmesi nedeniyle iş akitleri sonlanacaktır. Bu durum fabrikanın hizmet verdiği büyük bir markanın yeni sipariş vermeyeceğini
bildirmesi üzerine alınmıştır.
 EGPRO: PIMAS ile yapılan üretim anlaşması çerçevesinde PİMAPEN, PİMAŞ Siding, PİMAŞ CAMODA, DWT, MAESTRO ürünlerinin
üretimi kapsamında PIMAS’ın yatırım teşvik belgesi devralınmıştır. Yatırım teşvik belgesi 5.2 mn USD yeni makina ve teçhizat alımını
kapsamakta olup %74’ü tamamlanmıştır.
 GSDHO: Hisse geri alım programı kapsamında 11 Kasım’da 1.26-1.27 TL fiyat aralığından 900 bin adet hisse alınmıştır. GSDDE 11
Kasım’da 1.26 TL fiyattan 600 bin adet hisse satmıştır.
 HLGYO/VKGYO: Sancaktepe'de hayata geçirilecek olan "Bizimtepe Aydos" konut projesinin satışlarına başlanmıştır.
 KRSAN: Sinop- Gerze de bulunan fabrikasında iş kazası nedeniyle adli soruşturma başlamış olup faaliyetleri ileri bir tarihe kadar
durdurulmuştur. Bugün hisse kapalı olacak ve 13 Kasım’da Gözaltı Pazarında işlem görecektir.
 METRO: Şirketin talebi üzerine JCR’dan alınan rating hizmeti durdurulmuştur.
 NUHCM: Tan Kömür Dış Ticaret’te sahip olduğu %69.88 payının satılması/devredilmesi için çalışma yapılmasına karar verilmiştir.
 OZKGY: Hisse geri alım programı kapsamında 11 Kasım’da 1.82 TL fiyattan 90 bin adet hisse alınmıştır.
 SNKRN: Demathieu Bard ile T.C. Strasbourg Başkonsolosluğu ve Avrupa Daimi Temsilciliği Büyükelçilik yerleşkesinde güvenlik ve
otomasyon sistemlerinin yapılması konusunda 940 bin Euro bedelli anlaşma yapılmıştır.
 TSGYO/BLCYT: Divan Adana’nın işletilmesi için kurulan ve %50 pay sahibi olduğu Anavarza Otelcilik’in 2 mn TL olan sermayesinin 1.5 mn
TL bedelli olarak artırılmasına karar verilmiştir.
 TUCLK: Yönetim kurulu başkanı 1 yıl süre içinde 2.5 mn adet hissenin satışını planladığını açıklamıştır.

Makro Haberler
 Merkez Bankası verilerine göre, Eylül ayı cari dengesi 0,1 milyar dolar fazla verirken geçen seneye kıyasla cari dengede 2,5 milyar dolarlık
bir gerileme kaydedilmişir. Yılın ilk dokuz ayında cari açık 25,6 milyar dolara ulaşarak geçen senenin ilk dokuz ayına kıyasla %18,9
daralmıştır. 12 ay birikimli bakıldığında ise 2014 yıl sonuna kıyasla 6 milyar dolar azalan cari açık Eylül ayında 40,6 milyar dolara gerilemiştir.
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Uzun Vadeli Portföy Önerimiz
GÜNCELLENMİŞ MODEL PORTFÖY* - Araştırma
Önc.
Hisse
Kapanış Gün K.
AKCNS
15.10
15.00
EKGYO
3.04
2.97
GARAN
8.05
7.94
HALKB
12.30
12.20
SAHOL
9.38
9.27
TCELL
11.65
11.75
THYAO
9.17
9.09
TRKCM
1.97
1.98

Değ. (%) Hedef
0.67% 18.80
2.36%
3.50
1.39%
9.00
0.82% 14.00
1.19% 11.80
-0.85% 14.00
0.88% 11.00
-0.51%
2.50

Getiri
Potans.(%)
24.5%
15.1%
11.8%
13.8%
25.8%
20.2%
20.0%
26.9%

* 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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