Günlük Bülten
Piyasa Beklentisi

Endeks ve Hacim (mn TL)
82,500
81,000
79,500
78,000
76,500
75,000
73,500
72,000

80,682

27 Kasım 2015

79,745
76,243 76,837

74,998

3,095 3,005 6,580 5,445 4,002

7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0

20.Kas 23.Kas 24.Kas 25.Kas 26.Kas
Hacim (mn TL)
BIST100

Haftalık Ajanda

ABD piyasalarının kapalı olduğu günde, 3.97 mlr TL işlem hacmi ile 74.990-76.690 bandında dalgalanan BIST100 endeksi %2.39 düşüşle günü 74.997 ile günün dibine yakın bir seviyede kapandı. 76.600-76.700 bandını
aşmakta zorlanan endekste özellikle ikinci seansta gelen satış dalgası etkili oldu. Bankacılık endeksinin
%3.65’lik düşüş ile satışlara öncülük ettiğini görüyoruz.
Dün herhangi bir veri akışının olmadığı günde piyasaları etkileyecek haber akışları ağırlıklı olarak Rusya
tarafından geldi. Kremlin sözcüsünden gelen “Ambargo yok” şeklindeki iyimser açıklamalar sonrasında Rusya
Ekonomi Bakanı’nın yapmış olduğu “Türk Akımı konusunda kısıtlamalar söz konusu olabilir” ifadesine ek olarak
Rusya’nın Türkiye’deki vatanadaşlarına ülkeden ayrılmaları yönünde çağrı yaptığı spekülasyonları, Rusya
gerginliğine ilişkin endişelerin canlı kalmasına neden oluyor. Dün günün ikinci seansında özellikle yabancı
yatırımcıların ağırlıklı işlem yaptığı saatlerde gelen satışlardan bu endişeleri teyid edebildiğimizi görmekteyiz.
Öğleden önce İngiltere 3Ç15 öncü büyümesi ve Euro Bölgesi güven endeksleri verilerini izleyeceğimiz
piyasada ikinci seans için herhangi önemli bir veri bulunmuyor. ABD piyasalarının Şükran günü nedeniyle
yarım gün işlem göreceğini hatırlatmak gerekir. Söz konusu veri akışının ise etkisinin pariteler üzerinde
olacağını ve hafif kalacağını düşünmekteyiz.
Günün ilk fiyatlamaları sabah saatlerinde yatay olan Dolar/TL kurunda 2.93’e doğru hareketlerin açılışa doğru
ivme kazandığını gösteriyor. Özellikle yatay bir dolar endeksi ve Euro/Dolar paritesi göz önünde
bulundurulduğunda bu durum, havayı bir miktar bozmaktadır. Öte yandan gelişmekte olan ülke para
birimlerinde görülen USD karşısındaki değer kaybetme eğilimi ve emtialar (Maden ve petrol) tarafındaki
yükseliş gelişmekte olan piyasalar (GOP) açısından negatiftir.
Küresel piyasalarda da Asya cephesinde Çin temelli satış dalgasının etkili olduğunu görüyoruz. Çin’de sanayi
kârlarının %4.6 gerilemesi sonrasında satışlar %5-6 civarı geri çekilmiş durumdadır. ABD vadelilerinde de hafif
satıcılı bir seyir hakim. Avrupa piyasalarının ise yeni güne kâr satışlarının etkisinde hafif düşüşle başlaması
bekleniyor.
Teknik anlamda aşağı yönlü seyrin güçlenerek devam ettiği endekste; olumsuz sinyallerin gerek kısa gerek
orta vadeli göstergelerde giderek belirginleştiğini görmekteyiz. 74.800 ara desteği üzerinde etkili olabilecek
yükselişlerde 75.500 gün içi direnç olarak takip ediliyor olacak. 75.500’ün geçilme ihtimali indikatörlerin
performansı nedeniyle zayıf görünüyor. 75.500 aşıldığı takdirde 76.100-76.500 bandı üst direnç olarak
izlenebilir. 74.800’ün altında ise pozisyonlarda “zarar kes” uygulanması gerektiği kanaatindeyiz.

Bugün Açıklanacak Veriler
10:00 Türkiye Ekonomik Güven End. Kas. (Önck: 81,48)
11:30 İngiltere GSYH Büyüme-Çeyr. 3Ç15-Öncü (B: %0,5)
11:30 İngiltere GSYH Büyüme-Yıllk. 3Ç15-Öncü (B: %2,3)

12:00 Euro Bölgesi Ekonomik Güven End. Kas. (Bekl: 105,9)
12:00 Euro Bölgesi İş Dünyası Güven End. Kas. (Bekl: 0,45)
12:00 Euro Bölgesi Reel Kesim Güven End. Kas. (Bekl: -2,1)
Şükran Günü sonrası ABD Borsaları yarım gün açık olacak.

Öne Çıkan Haberler

En Çok Yükselen Hisseler
Hisse

Kapanış

Değ. (%)

Hacim (TL)

ATLAS
GOLTS
ANHYT

1.15
76.50
5.73

9.5%
8.8%
4.2%

3,074,442
117,748,405
3,068,284

OYAYO
NUGYO

0.77
4.37

4.1%
3.6%

1,138,721
15,171,002

En Çok Düşen Hisseler
Hisse

Kapanış

Değ. (%)

Hacim (TL)

TEKTU
NETAS
HALKB

0.80
11.20
10.70

-13.0%
-5.9%
-5.3%

38,141,914
40,419,464
414,439,086

GSRAY
OZKGY

19.05
1.86

-5.2%
-5.1%

4,999,624
1,559,816

 Euro Çalışma Grubu Yunanistan için 1 milyar USD’lik kredi diliminin serbest bırakılması için 13 adım belirledi.
 Japonya Ekonomi Bakanı hanehalkı harcamalarındaki düşüşün tüketici güvenindeki eksikliği gösterdiğini söyledi.
Japonya’da çekirdek TÜFE Ekim’de yıl bazında %0.1 geriledi.
 Fitch Çin'in 'A+' olan kredi notunu teyit etti, not görünümü durağan olarak açıklandı. Fitch'e göre büyümedeki
yavaşlamada konut sektörü yatırımlarındaki sert düşüş ana yönlendirici olacak*BloombergHT. Çin’de sanayi
karları Ekim’de yıl bazında %4.6 geriledi.
 Fitch, "Gelecek yıl en çok not indirimi Ortadoğu ve Afrika bölgesinde görülecek” değerlendirmesini yaptı.*NTVPara
 Putin, Hollande ile görüşmesinin ardından Birleşmiş Milletler çatısı altında geniş katılımlı terörle mücadele
koalisyonu oluşturmak istediklerini ifade etti*BloombergHT. Rusya Enerji Bakanı Türk Akımı için henüz alınmış
somut bir karar olmadığını yakın gelecekte önerilerini sunacaklarını söyledi.
 Suudi Dışişleri Bakanı hedeflerinin Suriye muhalefetinin saflarını birleştirmek olduğunu söyledi. Suriye'deki muhalif
grupları, Rus savaş uçaklarının kullandığı Lazkiye'deki Himeymim askeri havaalanına topla
saldırdı*BloombergHT.
 Erdoğan Bayburt Belediyesinde saat 11.15’te halka hitap edecek. Davutoğlu 14.30’da bakanlar kurulunu
toplayacak. Erdoğan, Hava sahamızı ihlal eden Rusya'dan özür dilemeyeceğiz dedi*BloombergHT. Erdoğan Rus
uçağı olduğunu bilseydik farklı uyarırdık dedi.*Milliyet.
 Rus gümrükleri Türk ihraç ürünlerine tamamen kapıyı kapattı. Ticaret tam anlamıyla durdu, Rus gümrüğünde
bekleyen TIR’lar dönüşe geçti.*Hürriyet.
 Türk-İş'in araştırmasına göre, kasım ayında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı bin 390 lira, yoksulluk sınırı 4 bin 529 lira
oldu.*Hürriyet.
 Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, yeni hükümet programında Merkez Bankası’nın bağımsızlığına ilişkin
ifadeler üzerinden yapılan spekülasyonların gerçeği yansıtmadığını söyledi.*Star.
 Cumhuriyet Gazetesi GYY’si Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül Mit Tırları soruşturması kapsamında
tutuklandı.

Şirket ve Sektör Haberleri
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 Sabah Gazetesi’nin haberine göre, özel bankalar Güneydoğu bölgesindeki illerde terrör riski nedeniyle kredileri geri çağırdığını
belirtmektedir. Diyarbakır’daki iş adamları bu konuyu Başbakan’a şikayet edeceğini belirtmektedir. Ayrıca, Gaziantep’te de son 1 yılda 20
şirketin kredi çağrılmasından dolayı battığı belirtilmektedir. Her ne kadar özel bankaların bölgeye sağladığı nakdi kredi tutarı toplamın içinde
sınırlı seviyede olsa da, bu haberi bankacılık sektörü için hafif olumsuz olarak yorumluyoruz.
 Ulaştırma Bakanı Yıldırım, Rusya'dan tur iptallerinin savaş koşullarında bile olmadığını, olursa gerekli tedbirleri alacaklarını
söyledi.*NTVPara.
 Davutoğlu tarafından açıklanan hükümet programından yerli cep telefonu müjdesi çıktı.*NTVPara.
 64’üncü Hükümet Programı’nda her yıl 100 milyar lirayı aşan kamu alımlarının, Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine katkı sağlayacak, yenilikçi
girişimciliği teşvik edecek etkili bir politika aracına dönüştürtürülmesi planlanıyor.*Dünya.
 Kalkınma Bakanı Yılmaz, "Kamu-özel sektör ortaklığı gibi etkili araçları kullanarak yüklü altyapı yatırımlarını hayata geçirilebiliriz"
dedi.*Dünya.
 Bursa’nın Orhaneli İlçesi'nde yaptıkları 8 ay süren araştırma sonunda, sadece 1 havzada 105 milyar dolarlık mermer rezervi olduğunun
belirlendiği açıklandı.*Dünya.
 Rusya Federasyonu hükümetine bağlı Analiz Merkezi'nin Stratejik Enerji Araştırmaları Direktörü Alexander Kurdin "Akkuyu Nükleer Güç
Santrali projesi tamamen iptal olmaz fakat herhangi bir siyasi gelişme projenin ertelenmesine sebep olabilir" dedi.*Hürriyet.
 Rusya ile artan gerginlikte herkesin merakla ettiği Rus gazının kesilip kesilmeyeceği. Enerji uzmanları, uluslararası anlaşmalar kapsamında
böyle birşeyin olamayacağını belirtirken, Türkiye’nin Rus gazına ihtiyacını azaltacak haber Kuzey Irak’tan geldi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi
(IKBY) Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın doğalgaz sevkıyatına hazırlandığı bildirildi.*Star.
 ASUZU: Kocaeli Çayırova fabrika arazisi içinde yaklaşık 18 mn TL bedelle yapılan AR-GE ek binası tamamlanmıştır.
 BTCIM: Aydın Kuşadası’nda 120 m3 / saat kapasiteli hazır beton tesisi kiralamış olup faaliyete geçmiştir.
 CEMTS: Yan sanayi vasıtasıyla yurt içi ve yurt dışı otomotiv ve makina ana sanayilerine vasıflı çelik üretim ve satışı yapılan tesislerinde
mevcut tav fırınının modernizasyonu ile yeni kontinü ve yığma ısıl işlem fırını yatırımları için 5.3 mn Euro bedelle anlaşma yapmıştır.
 ECILC: ECZYT 26 Kasım’da 2.50 TL fiyattan 631 bin adet hisse almıştır.
 EKGYO: İstanbul İstanbul Ümraniye 1. Etap ASKGP işi Sarphan Finanspark’ta şirket payı revize edilerek 265 mn TL’den 266 mn TL’ye
çıkmıştır.
 FINBN: Dış ticaretin finansmanında kullanılmak üzere 364 ve 367 gün vadeli dilimlerden oluşan, toplamda 99,5 milyon Dolar ve 376 milyon
Euro tutarında sendikasyon kredisi almıştır.
 GLYHO: Yönetim Kurulu Başkanı 26 Kasım’da 1.69-1.71 TL fiyat aralığından 300 bin adet hisse almıştır. Kurumsal Yönetim Derecelendirme
notu 8.79 olarak belirlenmiştir.
 GOLTS: Elektrik enerjisi maliyetlerinden tasarruf sağlanması amacıyla üretim prosesinden çıkan atık ısıların değerlendirilmesi için 12 MW
gücünde "atık ısıdan elektrik enerjisi üretim tesisi" yatırımı tamamlanarak test çalışmalarına başlanmıştır. Daha önceden duyurusu yapıldığı
üzere Göl Yatırım Holding Şevket Demirel’e ait 228 bin adet hisseyi 70.95 TL fiyattan 25 Kasım’da almıştır.
 GSDHO: Hisse geri alım programı kapsamında 26 Kasım’da 1.15 TL fiyattan 1 mn adet hisse alınmıştır.
 GSRAY: Mustafa Denizli ile 2015/16 ve 2016/17 sezonları için toplam 4.5 mn USD bedelle anlaşma yapılmıştır.
 HEKTS: Bugün hisse başına 24 kuruş nakit temettü dağıtımı yapılacaktır.
 ISCTR: Efes Holding 26 Kasım’da 4.75-4.79 TL fiyat aralığından 300 bin adet hisse almıştır.
 NUHCM: Nuh Gayrimenkul 2015 yılsonuna kadar işlemlerin tamamlanması planınca 243.7 mn TL bedelle dolaylı bağlı ortaklık Navig
Holding’ten alınmıştır. Satış bedeli bağlı ortaklığından olan temettü alacağına mahsub edileceğinden net nakit çıkışı olmayacaktır.
 SISE: Efes Holding 26 Kasım’da 2.85-2.88 TL fiyat aralığından 48 bin adet hisse almıştır.
 SNGYO: Daha önce TMSF’den ihale ile 90 mn USD bedelle alındığı duyurulan Ataşehir Gayrimenkulleri’nin yükümlülüklerin yerine
getirilmesine karşılık hukuki sebeplerle söz konusu arsanın hisse bütünlüğünün sağlanamaması nedeniyle mülkiyet devrinin mümkün
olmadığı ve ihale bedelinin geri ödeneceği bildirilmiştir.
 TKFEN: İki ortak 26 Kasım’da 4.02-4.03 TL fiyat aralığından 100 bin adet hisse almıştır.
 TKNSA: Bağlı ortaklığı Kliksa İç ve Dış Ticaret’in e-ticaret sektöründeki güçlü konumunu pekiştirmek ve stratejik alternatifleri değerlendirmek
amacıyla, bir yatırım bankası ile danışmanlık anlaşması imzalamıştır.
 ZOREN: Yeni pay alma hakkı kullanılmayan 554 bin adet hissenin tamamı borsada satılmıştır.

Makro Haberler
 Açıklanan makroekonomik veri bulunmamaktadır.
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Uzun Vadeli Portföy Önerimiz
GÜNCELLENMİŞ MODEL PORTFÖY* - Araştırma
Önc.
Hisse
Kapanış Gün K.
AKCNS
13.55
13.80
EKGYO
2.78
2.90
GARAN
7.24
7.51
HALKB
10.70
11.30
SAHOL
8.20
8.40
TCELL
11.15
11.55
THYAO
7.73
7.95
TRKCM
1.76
1.78

Değ. (%) Hedef
-1.81% 18.80
-4.14%
3.50
-3.60%
9.00
-5.31% 14.00
-2.38% 11.80
-3.46% 14.00
-2.77% 11.00
-1.12%
2.50

Getiri
Potans.(%)
38.7%
25.9%
24.3%
30.8%
43.9%
25.6%
42.3%
42.0%

* 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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