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Geçtiğimiz hafta 81174-82.622 bandında dalgalı bir seyir izleyen BİST 100 endeksi haftayı %0.06
oranında çok sınırlı bir değer kaybı ile 81.878 seviyesinden tamamladı. Banka endeksinde %0.63
oranında değer kazanımı görülürken, sanayi endeksi %0.14’lük yükseliş ile haftayı kapadı.Borsa
İstanbul’da yön konusunda kararsız bir hafta geçirirken, Dolar/TL kurunda gevşeme eğilimi hafta
boyunca etkili oldu ve kur haftayı %1.61 oranında değer kaybı ile 2.8655 seviyesinden tamamladı.
12 Kasım’da YSK kesin seçim sonuçlarını açıklamıştı. G-20 Zirvesine evsahipliği yapan Türkiye’de
gündem bugünkü G-20 zirve kapanışının ardından yeniden siyasete dönecektir. Yarın TBMM Deniz
Baykal başkanlığında toplanacak ve milletvekilleri yemin edecek. Çarşamba günü de Ahmet Davutoğlu
yeni hükümeti kurmakla görevlendirilecek. Aynı gün yada ertesi gün 64. hükümetin onaylanması
bekleniyor. Ekonomi yönetimine atananlar da belli olacaktır. Bu arada Meclis Başkanlığı için adaylar
başvurularını 21 Kasım Cumartesi akşamına kadar yapacaklar. 22 Kasım Pazar günü ise Meclis Başkanı
seçiminin sonuçlandırılması planlanıyor.

Haftalık Ajanda

Asya piyasalarında haftanın ilk gününde satıcılı bir seyir görülüyor. Paris terör saldırısı ve Japonya’nın
resesyona girmesi bunda etkili olan unsurlar. ABD vadelilerinde ise an itibariyle Cuma gününün %0.40
altında hareket ediyor. Avrupa piyasalarının ise haftaya satıcılı başlamasını bekleniyor.
Haftaya satıcılı başlamasını beklediğimiz endekste geçtiğimiz hafta üzerinde tepki denemelerinin etkili
olduğunu gördüğümüz 81.000 seviyesini ilk destek olarak takip edeceğiz. Kısa vadeli göstergelerde de
yeterli toparlanmanın olmaması yükseliş hareketini sınırlıyor. Ancak 200 günlük ile 50 günlük
ortalamaların birbirine yaklaşması Golden Cross( altın kesişim) olasılığını beraberinde getiriyor. Bu
oluşum teorik olarak orta vadeli bir trend hareketinin yaşanabileceğini gösteriyor. Ancak şimdilik bu
kesişim yaşanmadan bundan bahsetmek biraz erken görünüyor.
Bu nedenle mevcut pozisyonların 81.000 seviyesinin üzerinde korunabileceği ve tepki amaçlı alımların
yapılabileceği kanaatindeyiz. Bu seviyenin üzerindeki hareketlerde düşüş trendinin üst bandı konumunda
olan 83.700’ü hafta bazında önemli direnç olarak takip edeceğiz.

Bugün Açıklanacak Veriler
10:00 Türkiye İşsizlik Oranı Ağu. (Bekl: %9.9)
10:30 AB ECB/Constancio konuşacak
11:00 Türkiye Bütçe Dengesi Eki. (Bekl: -14.1 mlr TL)
12:00 AB TÜFE – Aylık Eki. (Bekl: %0.1)
12:00 AB TÜFE – Yıllık Eki. (Bekl: %0.0)

12:00 AB Çekirdek TÜFE – Yıllık Eki. (Bekl: %1.0)
12:15 AB ECB/Draghi konuşacak.
15:30 ABD NY Fed İmalat End. Kas. (Bekl: -5.25)
18:00 AB ECB/Coeure konuşacak.
Tatil: Meksika ve Kolombiya

Öne Çıkan Haberler
•

•

En Çok Yükselen Hisseler
Hisse

RHEAG
TEKTU
KONYA
VERUS
ARSAN

Kapanış

1,18
0,75
376,50
41,50
1,53

Değ. (%)

11,3%
7,1%
5,3%
5,2%
4,8%

Hacim (TL)

28.737.975
5.131.403
65.592.452
1.714.943
11.713.439

•

•

En Çok Düşen Hisseler
Hisse

Kapanış

Değ. (%)

Hacim (TL)

AKPAZ
EUHOL

0,63
0,78

-11,3%
-10,3%

291.994
6.412.232

FINBN

5,90

-4,1%

3.520.453

AYEN

2,88

-4,0%

2.150.594

IHEVA

0,30

-3,2%

74.077

•
•

Perşembe günü Beyrut'u vuran ISID, Cuma akşamı Paris'te 6 farklı noktada saldırı gerçekleştirip
132 kişiyi öldürdü, 349 kişiyi yaraladı. AMB Başkanı Draghi’nin gelecek ay gerçekleştirilebilecek bir
ek parasal genişlemeyle ilgili piyasa beklentilerini canlandırmasının ardından zayıflayan ve 10
Kasım'da 1.0675'e kadar inen Euro/dolar paritesi Paris’teki saldırı sonrasında kayıpla yeni haftaya
başladı ancak bu seviyeyi aşağı kırmadı. *Bloomberght
G-20 zirvesi dün başladı. Zirveye IŞİD terörü damga vurdu. Liderler "terörle kararlı mücadele" sözü
verdi. Bugünkü oturumda liderler, finansal düzenlemeler, uluslararası vergi gündemi, yolsuzlukla
mücadele ve IMF reformu konularını değerlendirecek. *AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Türkiye'de faiz oranları yüksek ama Batı'da düşük. Bu faiz oranlarıyla
yatırım olur mu? Burada bir defa paranın maliyetini düşürmek lazım"dedi. Bu arada Obama ile
görüşmede Ali Babacan'ın olmayıp Berat Albayrak'ın olması ekonomi yönetimi için sinyal olarak
algılandı. *Vatan
Japonya'da ekonomi 2. çeyrekte % 0.7 daralmışken, 3. çeyrekte % 0.2 daralması bekleniyordu.
Gelen rakam daralmanın % 0.8 olduğunu gösterdi. 2 çeyrek üstüste küçülme ile resesyona girmiş
oldu. *Bloomberght
Paris saldırısı sonrasında Viyana'da ISID'e karşı suriye rejiminin devamı yönünde karar birliğine
varıldı. Buna göre Suriye'de 6 aylık bir geçiş süreci olacak. Yeni anayasa süreci başlatılacak. Daha
sonra da seçim sürecine gidilecek. *Haberturk
2 yıldır Türkiye ile Çin arasında yürütülen uzun menzilli füze sistemi projesi ihalesi iptal edildi. Yeni
bir anlaşma yapılmayacak. Başbakanlık kaynakları, Türkiye'nin kendi füze programını başlatacağını
söyledi. *Aljazeera

Şirket ve Sektör Haberleri
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• Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alaboyun; "İran ve Rusya ile tahkimi kazanırsak ham petrol fiyatlarında düşüşle birlikte doğalgazda bunu
vatandaşa yansıtırız" dedi.*Haber Türk.
• Türkiye'de özel sektörün kısa vadeli döviz borcu 3. çeyreğin sonunda 27.55 milyar dolar oldu.*BloombergHT.
• "Reidin-GYODER 2015 Ekim Raporu"na göre, Antalya, metrekare başına konut satış fiyatları ve kiraların en çok arttığı şehir oldu.*NTVPara.
• Operasyonel kiralama sektörü, 3'üncü çeyrekte 6 milyar liraya yakın yeni araç yatırımı ile aktif büyüklüğünü 17 milyar liraya ulaştırdı.*Dünya.
• Türkiye’de toplam otomotiv pazarı 2 seçime, kurdaki artışa ve belirsizliğe rağmen yıl sonunda tüm zamanların rekoruna koşuyor. Bunda
kuşkusuz en büyük pay ise filo satışları. Bugün toplam satışların yüzde 40’ı yakını filo satışlarından oluşurken, bu alanda satışlarını yükselten
rekabette bir adım öne geçiyor.*Hürriyet.
• Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), yılın sona ermesine iki ay kala yıl sonu üretim ve ihracat hedeflerini yükseltti. Ar-ge ve teşvikler, devreye
giren yatırımlar ve Avrupa pazarındaki toparlanmanın katkısıyla üretim, ihracat ve yurtiçi pazarda bu yıl rekor kırılması beklenirken, seneye
bu rakamların da üzerine çıkılması bekleniyor.*Hürriyet.
• Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), 2016 yılında küresel petrol talebindeki büyümenin azalacağını öngörüyor.*Euronews.
• Türkiye'de 119 farklı girişim sermayesi fonu, 2014 sonu itibarıyla 245 adet yatırıma giriş ve 88 adet yatırımdan çıkışa imza attı. Gelişen orta
sınıf ve teşviklerle bu rakamın hızla artması bekleniyor.*Sabah.
• AFYON: Yeni fabrika yatırımı için iki bankadan 133.33 mn TL kredi kullanmıştır. Bedelli sermaye artışından elde edilen fondan herhangi bir
harcama yapılmamış olup vadeli mevduatta tutulmaktadır.
• AGYO: Ankara Çankaya’daki Atakule AVM’nin kule haricindeki kısmının yıkılarak AVM yapılması doğrultusunda 13 Kasım’da inşaat yapı
ruhsatı alınmıştır.
• AKFEN: Genesis Investment 10 Kasım’da 10.60 TL ağırlıklı ortalama fiyattan 15.9 mn adet hisse satmıştır.
• AKGUV: Bağlı ortaklığı Atak Koruma ve Güvenlik, İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri ile 2016 yılı için 4.5 mn TL bedelli anlaşma yapılmıştır.
• AKMGY: Ömer Dinçkök tarafından özel denetçi tayın edilmesi talebiyle 2014/223 dosya numaralı dava 4 Mart 2015 tarihindeki
duruşmasında reddedilmiş olup gerekçeli karar şirkete tebliğ edilmiştir.
• ANSGR: 2015 yılı 10 aylık dönemde 2,849 mn TL prim üretilmiştir.
• BEYAZ: SPK, bağlı ortaklığı Beyaz Sistem Otomotiv’i devralarak kolaylaştırılmış usulde birleşilmesine onay vermiştir.
• BJKAS: Beşiktaş Kulübü Denetleme Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, kulübün borcunun 1 milyar 117 milyon 772 bin 30 lira olduğunu
söyledi.*Hürriyet.
• CRFSA: Genel Müdür Nane, 2015’teki gibi agresif büyüme beklenmemeli dedi.*Haber Türk.
• ECILC: SPK, bağlı ortaklığı Yeni Tekstil’i devralarak kolaylaştırılmış usulde birleşilmesine onay vermiştir.
• FINBN: 10 milyar TL nominal değerli borçlanma aracı ihracına SPK onay vermiştir.
• GEREL: Nitelikli yatırımcıya yönelik TSP’de 2.40 TL fiyattan düşük olmayacak şekilde 10 mn TL bedelli sermaye artışına SPK onay vermiştir.
• GLYHO: Yönetim Kurulu Başkanı, Global Limanın halka arzı için şirketin belli büyüklüğe gelmesi gerektiğini belirterek 2016-2018 yıllarına
işaret etti. EBRD ile enerjide de ortak yapabileceklerini belirtti.*BloombergHT.
• GOLTS: Toz emisyonunda iyileştirme sağlanması amacıyla yapılan I. ve II.Hat mevcut elektro filtrelerinin ve klinker soğutma çakıllı filtresinin
torbalı filtreye dönüşüm yatırımı tamamlanmış ve 4 adet torbalı filtre devreye alınmıştır.
• GSDHO: Hisse geri alım programı kapsamında 13 Kasım’da 1.26-1.27 TL fiyat aralığından 1 mn adet hisse alınmıştır. GSDDE 13 Kasım’da
1.26 TL fiyattan 600 bin adet hisse satmıştır.
• HLGYO: Ana ortağı HALKB’den 3 ay vadeli 6.5 mn TL rotatif kredi kullanılmıştır.
• KERVN: Bağlı ortaklığı SIS Sayılgan Dokuma’nın Bursa’daki üretim tesisinde karlılık sıkıntısı nedeniyle faaliyetlerin durdurulmasına karar
verilmiştir. Faaliyetlerin durdurulması nedeniyle grubun yıllık cirosu 2014 yılsonuna göre 60-70 mn TL (%25-30) gerileme öngörülürken
karlılığında herhangi bir azalma beklenmemektedir. Fabrika binasının makineleriyle birlikte kiralanması ve/veya satışı olabilir.
• KOZAL/KOZAA/IPEKE: Kayyım atanmasına ilişkin 26.10.2015 tarihli Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği kararına yapılan itiraz Ankara 6. Sulh
Ceza Mahkemesince reddedilmiştir.
• KRSAN: Basında çıkan Sinop’ta meydana gelen kaza ile ilgili haberlerin gerçeği yansıtmadığı açıklanmıştır. İşçilerin hepsi SGK'lı olduğu,
işyerinin işyeri güvenlik uzmanı tarafından denetlendiği, eksik olduğu belirtilen belgelerin üretim güvenliği ile ilgisi olmayan belgeler olduğu
belirtilmiştir.
• OZBAL: Çoğunluk hissedarlarının sahip olduğu şirket sermayesinin %51’inin Erciyas Holding tarafından alınması için anlaşma yapılmıştır.
• PENGD: Şirkete ait arazilerin geliştirilebilmesi amacıyla, üretim tesisinin taşınabilmesi adına uygun arsa arayışı çalışmaları ve süreç aynı
doğrultuda devam etmektedir.
• TRCAS: SPK, bağlı ortaklığı Turcas Rafineri’yi devralarak kolaylaştırılmış usulde birleşilmesine onay vermiştir.
• TRGYO: Yabancılara konut satışının 2012 yılında serbestleştiğini anımsatan Torun, "Baktığımızda 2013 yılında 3,5, 2014 yılında 4,5 milyar
dolar gayrimenkul satışı oldu. 2015 yılında da 5 milyar doların üzerinde gayrimenkul satışı öngörülüyor. Bu da gayrimenkulün aslında çok
önemli bir ihracat ürünü olarak ülkemizin değerlendirmesi gereken bir değer olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.*BloombergHT.
• TSKB: SPK, 750 mn USD veya eşdeğeri yabancı para cinsinden tahvil ihracına onay vermiştir.
• VERTU: 11-12 Kasım’da halka arz edilen 22 mn TL nominal değerli paylar 17 Kasım’da A grubunda işlem görmeye başlayacaktır.

Makro Haberler
• Açıklanan herhangi bir makroekonomik veri bulunmamaktadır.
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Uzun Vadeli Portföy Önerimiz
GÜNCELLENMİŞ MODEL PORTFÖY* - Araştırma
Hisse
Ka pa nış
AKCNS
15,00
EKGYO
3,03
GARAN
8,05
HALKB
12,50
SAHOL
9,30
TCELL
11,80
THYAO
9,22
TRKCM
1,99

Önc.
Gün K.
15,10
3,08
8,09
12,45
9,38
11,75
9,28
1,99

Değ. (%) Hedef
-0,66% 18,80
-1,62%
3,50
-0,49%
9,00
0,40% 14,00
-0,85% 11,80
0,43% 14,00
-0,65% 11,00
0,00%
2,50

Getiri
Pota ns.(%)
25,3%
15,5%
11,8%
12,0%
26,9%
18,6%
19,3%
25,6%

* Model portföyümüz de yer alan ş irk etler, uzun vadeli temel analiz performans ları
dik kate alınarak s eç ilmiştir. Yatırım kararları b u pers pek tife 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 yayınlanam az. 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 bilgilendirm e 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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