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Haftalık Ajanda

Yeni haftaya İran’a enerji alanındaki ambargoların kalkması sonrası oluşan arz endişeleri ile gevşeyen petrol fiyatlarının
etkisinde başlayan piyasaların açılışında gevşeme eğilimi görülse de seans içerisinde alışlarla bir miktar toparlanma görüldü.
Bir ara 71.521’e kadar yükselen BIST-100 endeksi seans sonunda gelen geri çekilmeyle beraber günü 71.039 seviyesinde
tamamladı. Hacim tarafında da ABD piyasalarının kapalı olması nedeniyle nispeten zayıf bir gün geçiren endeksin günlük
değişimi -%0.03 gibi oldukça sınırlı bir seviyede kaldı.
Gündemin gerek yurtiçinde gerek yurtdışında yoğun ve önemli olduğu bir gün olacak. En önemli gündem maddesi şüphesiz
TCMB’nin faiz kararı olacak. Piyasanın ağırlıklı beklentisi %7.5 olan politika faizi ve %7.25-%10.75 olan faiz koridorunda bir
değişiklik olmayacağı yönünde. Bu nedenle TCMB’nin toplantı özeti ve yarın banka analistleri ile yapacağı toplantı vereceği
mesajlar bir adım daha öne çıkıyor olacak. TCMB dışında İngiltere ve Euro Bölgesi’nin sırasıyla 11:30 ve 12:00’da
açıklanacak olan enflasyon verileri ile Almanya’nın ZEW beklenti endeksi günün önemli diğer verileri olarak takip edilecek.
Özellikle Euro Bölgesi enflasyonu, Perşembe günkü ECB toplantısı öncesi beklentileri şekillendirecek. ABD’de ise “Martin
Luther King” gününün ardından NAHB konut fiyat endeksi, günün tek verisi olarak karşımıza çıkıyor.
Dün herhangi bir verinin açıklanmadığı piyasalar yeni sabaha Çin’den gelen önemli veri akışı ile uyandı. Büyüme verisini
açıklayan Çin 2009’dan bu yana en zayıf çeyrek dönem büyümesini gerçekleştirerek yıllık %6.8 büyüme gösterdi. 2015 yılı
bütününde ise %6.9 büyüme ile %7’lik hükümet beklentisine yaklaşsa da 1990’dan bu yana en yavaş yıllık büyümeyi yaşadı.
Sanayi üretimi %5.9 artarken, perakende satışlar da beklentilerin altında %11.1 arttı.
Sabahın ilk fiyatlamaları Türkiye özelinde pozitif bir havaya işaret ediyor. Lira’nın değer kazanımı eğiliminde olduğu günde
gelişmekte olan ülke para birimlerinde benzer performans söz konusudur. Bu noktada endişe yaratan unsur 5 yıllık CDS’lerin
314 seviyesine kadar gelerek 2 Ekim’den bu yana en yüksek kapanışı yapmış olmasıdır. NYMEX petronlünün dün bizim
kapanışımız sonrası %5’e yakın değer kazanarak yeniden $30 seviyesinin üzerine çıkması bir diğer pozitif gelişmedir.
ABD’de işlem gören Türkiye ETF’lerinin ise %2.6’ya yakın değer kaybetmesi CDS tarafındaki yükselişin bir sonucu olarak
görülebilir.
Küresel borsalarda da pozitif bir hava hakim. 1 günlük tatilin ardından ABD vadelileri %1’e yakın değer kazancı ile işlem
görürken Asya piyasalarında da Çin büyüme verisinin beklentilere yakın açıklanması sonrası alıcılı bir seyir hakim. Avrupa
borsalarının da güne pozitif başlaması bekleniyor.
Alıcılı açılış yapmasını beklediğimiz endekste 71.900-72.100 bandı ilk dirençler olacak. Teknik göstergelerdeki güç kaybı,
72.100’ün hacimli geçilmedikçe yükselişin sınırlı olabileceğini gösteriyor. 70.500 ise olası çekilmelerde ilk destek konumunda
olacak.

Bugün Açıklanacak Veriler
11:00 Euro Bölgesi Cari İşl. Dengesi Kas. (Önck: €20.4 mlr)
11:30 İngiltere TÜFE-Aylık Ara. (Bekl: %0.0)
11:30 İngiltere TÜFE-Yıllık Ara. (Bekl: %0.2)
11:30 İngiltere Çekirdek TÜFE-Yıllık Ara. (Bekl: %1.2)
12:00 Euro Bölgesi TÜFE-Aylık Ara. (Bekl: %0.0)
12:00 Euro Bölgesi TÜFE-Yıllık Ara. (Bekl: %0.2)

12:00 Euro Bölgesi Çekirdek TÜFE-Yıllık Ara. (Bekl: %0.9)
12:00 Almanya ZEW Beklentiler Endeksi Oca. (Bekl: 8)
14:00 Türkiye TCMB PPK - Politika Faizi (Bekl: %7.5 Sabit)
14:00 Türkiye TCMB PPK-Koridor (Bekl: %7.25-%10.75 Sabit)
17:00 ABD NAHB Konut Piyasası End. Oca. (Bekl: 61)

Öne Çıkan Haberler

En Çok Yükselen Hisseler
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Kapanış

Değ. (%)

Hacim (TL)

KUYAS

3,72

20,0%

7.949.419

GUBRF

5,85

16,5%

264.599.423

AKFEN

12,27

5,5%

1.073.931

EGGUB

16,89

4,9%

3.904.415

ARSAN

1,51

4,9%

1.380.998

En Çok Düşen Hisseler
Hisse

Kapanış

Değ. (%)

Hacim (TL)

KLGYO

2,01

-5,2%

12.776.097

ITTFH

2,18

-4,8%

3.596.392

IPEKE

1,03

-4,6%

9.944.989

KOZAA
FINBN

1,03
4,74

-4,6%
-4,4%

8.358.838
1.541.276

 Dünya Bankası, Türkiye’nin 2015 için büyüme tahminini yukarı yönlü revize ederek %3,2'den %4,2'ye yükselttiğini açıkladı.
Banka, geçen yıl için daha önce GSYH’nin %5,5'i olarak açıkladığı cari açık tahminini de %5 olarak değiştirdi.
*AnadoluAjansı
 Çin'de GSYH dördüncü çeyrekte %6.8 ile 2009'dan bu yana en düşük seviyeye geriledi, yıl bütününde ise ekonomi %6.9 ile
son 25 yılın en zayıf büyümesini gerçekleştirdi. *NTVPara
 Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA), İran'ın P5+1 ülkeleri (Rusya, ABD, İngiltere, Çin, Fransa ve Almanya) ile yaptığı
anlaşmaya (JCPOA) uyduğunu bildiren raporu BM Güvenlik Konseyi'ne sunuldu. IAEA'nın bu onayıyla İran'a uygulanan BM
ambargolarının birçoğu kaldırıldı ancak tüm kısıtlamaların kaldırılması için 10 yıllık bir takvim izlenecek. *AnadoluAjansı
 Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek reel bazda TL'de belirgin değer kaybı için sebep görmediğini belirtti. Gelişmekte olan
piyasalarda volatilitenin ve "zorlu" bir dengelenme sürecinin bu yıl da süreceğini düşündüğünü belirten Şimşek, "Manşet
enflasyon tahminleri üzerindeki riskler dengeli" dedi. *NTVPara
 TBMM Başkanlığına sunulan 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ve 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap
Kanunu Tasarısı ile Sayıştay raporlarının görüşülme takvimi belli oldu. Maliye Bakanı Naci Ağbal, bütçeyi 20 Ocak
Çarşamba günü Plan ve Bütçe Komisyonuna sunacak. Bütçenin tümü üzerindeki görüşmeler 25 Ocak Pazartesi günü
yapılacak. Daha sonra bakanlık ve kurum bütçeleri ele alınacak. *NTVPara
 Fed/Williams ABD ekonomisinin dinamik ve dirençli olduğunu söyledi. Williams, hisse senedi piyasalarındaki baygınlığın
ekonomik görünümü değiştirmediğini ve yaşanan hareketlerin piyasa katılımcıların global gelişmeleri anlama çabaları
olduğunu vurguladı. *Dünya
 İran Petrol Bakanlığı petrol üretiminin günlük 500,000 varil artırılması talimatı verdi. *BloombergHT
 Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Bu yıl Kıbrıs sorununun İngiltere'nin de garantör ülke olarak desteğiyle çözülmesini
umduklarını" söyledi. *BloombergHT
 Türkiye CDS’leri emtia fiyatlarındaki düşüş ve küresel ekonomik büyümenin yavaşladığına yönelik endişelerle Cuma günü
kapanışa göre 2 baz puan yükselişle 314 baz puana çıkarak Ekim ayından bu yana en yüksek seviyeyi gördü. *NTVPara
 Birleşmiş Milletler, 25 Ocak'ta Cenevre'de başlaması planlanan Suriye müzakereleri için muhalefet temsilcilerinin kimler
olacağı konusunun çözülememesi nedeniyle davetiyelerin henüz gönderilmediğini duyurdu. *Dünya
 Gelir, veraset ve intikal, damga, emlak vergisi ile harçlar kanununda öngörülen vergi, maktu vergi ve harçlar arttırıldı.
Gelirlerin vergilendirilmesine dair esas alınan tarife de yüzde 10 ile yüzde 35 arasında arttırıldı. Değişen oranlar yeni yılda
uygulanacak. *Sabah

Şirket ve Sektör Haberleri

19 Ocak 2016

 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım üçüncü köprünün Temmuz-Ağustos gibi açılışa hazır hale geleceğini belirtti. Daha önce köprünün Nisan-Mayıs aylarında hizmete alınacağı açıklanmıştı.
*Hürriyet

 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Avrupa Birliği'nden 19 bin ton et alımı için başvuruda bulunulduğunu, 10 bin ton için de Bosna’da sürecin başlatıldığını söyledi. *Dünya
 Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, "Serbest piyasada 9,50 liraya kadar düşen fındık fiyatlarına Toprak Mahsulleri Ofisi'nin müdahale alımı yapması bekleniyor. TMO'nun İlk









































etapta 50 bin ton fındık alması gündemde" dedi. *Hürriyet
AKSEL: Şirket’in yapacağı olağanüstü genel kurul toplantısı gerekli toplantı nisabının sağlanamaması nedeni ile tehir edilmiştir.
AKSEN: Bolu Göynük'te ikinci faz yatırımı tamamlanmış bulunan Bolu Göynük Linyit Santralinin ticari faaliyete alınabilmesi için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na başvuru yapılmıştır.
ALBRK: Şirket, geri alım programı kapsamında, 1.36-1.37 TL fiyat aralığından 500.000 adet hisse alımı yaparak payını %0.06’ya yükseltmiştir.
ARCLK: Şirket’in Romanya’da yer alan bağlı ortaklığı Arctic S.A., Romanya'da 1,1 milyon kapasiteli çamaşır makinası ve 500 bin kapasiteli bulaşık makinası üretimi yapacak yeni bir fabrika kurulması için,
Romanya devletinden 37,5 mn EUR nakit teşvik alınması şartıyla toplam 105 mn EUR yatırım harcamasını onaya sunmak için ortaklarını genel kurula çağırmıştır.
ATEKS: Şirket’in maliki bulunduğu İstanbul-Bakırköy’deki 51.383,00 m2 alanlı taşınmazının Tapu kayıtlarındaki kamulaştırma şerhinin kaldırılması için yapılan çalışmalarda bir değişiklik olmamış ve mevcut durum
devam etmektedir.
BAKAN: Şirket’in muhasebe kayıtlarındaki sorunlar, finansal tablolara ilişkin hazırlanma süreci, devralma sürecinde oluşan iştiraklerden alacaklara faiz işletilmesi, stok ve maddi duran varlıkların bilançolarda
gösterilmesi, icra takipleriyle ve ticari alacaklara ilişkin muhasebesel işlemeler ile ilgili bilgilendirme, faaliyet planlarının KAP’ta yayınlanması, devralma sürecinde ihtilaflı konulara ilişkin olarak suç duyurularının
gecikmeli açıklanması, 2015/06 bilançosunun internet sitesinde yayınlanması ve kamuoyu bilgilendirilmesi yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi nedeniyle; 3 defa uyarılması halinde kotta kalma koşulunun
kaybedileceğine yönelik olarak düzenlenen hüküm kapsamında birinci uyarı olarak değerlendirilmesine ve durumun 31/12/2015 bilançoları sonrası yeniden değerlendirilmesine BIST tarafından karar verilmiştir.
DARDL: Şirket’in alacaklı bankalara sunacağı nihai teklif, yetkili kurul onayları alınmak üzere lider bankaya gönderilmiştir.
ECILC: Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan kararlara göre, Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. AŞ ile RTS Worldwide Inc. tarafından ortak kontrol edilen RTS Renal Tedavi Hizmetleri
San. ve Tic. AŞ'nin Baxter Healthcare S.A'nın tek kontrolüne geçmesi işlemi uygun bulundu. *NTVPara
ERSU: Borsa İstanbul, 31/12/2014, 30/06/2015 ve 30/09/2015 tarihli finansal tablolarında tespit edilen eksikliklerin ve hataların 31/12/2015 tarihli finansal tablo ve bu tablolarla birlikte karşılaştırma amacıyla
sunulacak 31/12/2014 tarihli rakamlarda ve dipnotlarda düzeltilmesinin, 25/06/2013 tarihli özel durum açıklamasına konu dava konusunda ortaya çıkan gelişmeleri KAP'ta açıklamasının, Özel durum
açıklamalarının yapılmasında ve kamuya açıklanan finansal raporların hazırlanmasında gerekli özenin gösterilmesi hususunda uyarılmasına ve bu konunun 3 defa uyarılması halinde kotta kalma koşulunun
kaybedileceğine yönelik hüküm kapsamında “birinci uyarı” olarak değerlendirilmesine karar verilmiştir.
GSRAY: UEFA, Galatasaray'ın finansal fair play kurallarını yerine getirmekte başarısız olduğunu açıkladı. UEFA Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) Yargı Komisyonu'na sevk edilen sarı-kırmızılı kulüp hakkındaki
karar, şubat ayı sonunda belli olacak. *AnadoluAjansı Kulüp, Lucas Elias Ontivero'nun Montreal Impact kulübü ile 2016/2017 futbol sezonunun ilk yarısının sonuna kadar (31.12.2016'dan geç olmamak üzere)
geçici transferi konusunda anlaşmaya varmıştır. Buna göre Montreal Impact kulübü oyuncuya hakedişlerinin 250.000 EUR 'luk kısmını ödeyecek olup geçici transfer bedeli olarak ayrıca oyuncunun kalan
hakedişine denk gelen 225.000 EUR ödeyecektir. Bunlara ek olarak Montreal Impact kulübü 01 Aralık 2016 tarihine kadar 800.000 EUR bonservis ücreti ödemek kaydıyla futbol cuyu satın alma opsiyonuna
sahiptir. Satın alma opsiyonu kullanıldığı takdirde oyuncunun gelecekte üçüncü bir kulübe transferi durumunda satış karının 10%'unu Galatasaray’a ödeyecektir.
GUBRF: Gübretaş Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Güvendi, yaptırımların kaldırılmasıyla beraber İran biriminde verimliliğin artacağını belirtti. Güvendi, yaptırımların kaldırılmasıyla birlikte kapasite kullanımında da
artış öngördüklerini aktardı. *BloombergHT
HALKB: Banka, yurtiçinde 6 milyar TL'lik ihraç limiti ve onaylanacak limit kapsamında ilk etapta 175 gün vadeli, 500 Milyon TL nominal tutarlı fazla talep gelmesi halinde 750 milyon TL nominale kadar
artırılabilecek bononun halka arzına ilişkin olarak Kurul’a başvuruda bulunmuştur.
HALKB: Halkbank Genel Müdürü, daha önceki paylaştıkları beklentilere paralel olarak 2016 yılında kredi ve aktiflerde %16 büyüme öngörmektedir. Banka’nın Genel Müdürü, Balkan ülkelerinde Makedonya ve
Sırbistan’da bankalara sahip olduklarını, fırsat çıkarsa Balkan ülkelerinde genişlemeyi hedeflediklerini belirtti. Ayrıca, Singapur ve Orta Doğu’da önümüzdeki dönemde temsilcilik açılması yönünde niyetleri
olduğunu açıkladı. *Milliyet
HDFGS: Şirket’in halka arz edilen paylarının %25’ine karşılık gelen 3.737.500 TL nominal değerli satışa hazır bekletilen paylar 1 yıllık sürenin dolması nedeniyle iptal edilmiştir.
ISFIN: Şirket yetkilisi Cem Okullu, 0,75-0,76 TL fiyattan 2 mn lot alış yaparak payını %20,49’dan %20,96’ya çıkarmıştır.
KAREL: Şirket, İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığı'nın açtığı Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü KGYS İl Merkezi ve İlçeler Genişleme, Kurulum ve Modernizasyon İşi ihalesini 6.77 mn TL sözleşme bedeli ile kazanmıştır.
Söz konusu sözleşme Gaziantep Merkez, Islahiye, Nizip, Araban, Yavuzeli ilçelerine Kentgüvenlik Sistemi (KGYS) kurulması ve modernize edilmesini kapsamakta olup 2016 yılı içerisinde tamamlanacaktır.
KATMR: Şirket, Çukurambar-Ankara’da şube açılmasına karar vermiştir.
KOMHL: Sanayi Sektörü Enerji Verimliliği (SENVER) Proje Yarışması Enerji Verimli Endüstriyel Tesis (EVET) kategorisinde, Ağaç Ürünleri Sektöründe, Grup şirketlerinden Divapan Entegre Ağaç Panel San. Tic.
A.Ş. sektör birincisi olmuştur.
KOZAL/IPEKE/KOZAA: Şirket’lere atana Kayyımlarda değişikliğe gidilmiştir.
KRSAN: Şirket, Borsa İstanbul’un “birinci uyarısı” kapsamında yaptığı bilgilendirme yapmıştır. Buna göre ilişkili tarafı Altınyağ Kombinaları A.Ş., Artı Yatırım Holding A.Ş. ve Endeks Menkul Değerler A.Ş. (Endeks
Menkul) ile gerçekleştirdiği işlemler nedeniyle Şirketin tüm ilişkili taraflarından ve Müjdat Uslu'dan olan alacaklarının tahsiline ilişkin olarak ödeme takvimine ilişkin olarak; Altınyağ Kombinaları A.Ş.'ye borcu
bulunmakta olup, Karsusan'ın nakit akımının uygunluğu gözetlenerek ödemesi gerçekleşecektir. Endeks Menkul Değerler A.Ş. ile imzalanmış olan Satış Vaadi Sözleşmesine konu olan mülkün satın alımı,
Karsusan'ın merkez operasyonlarının Holding merkezinden yürütülmesine karar verilmesi sonucu işlevsiz kalacağı öngörülerek iptal edilmiş olup, Endeks Menkul Değerler alınan avansların 2,1 mn TL lik kısmını
iade etmiştir. Kalan kısmın iadesi yılın ilk yarısında tamamlanacaktır. Müjdat Uslu'dan Artı Yatırım Holding'in doğan alacağının 5.000.000,00 TL'lik kısmının temliki söz konusu olup, Temlik Eden alacağın tahsil
edilememesi durumunda kefalet vermektedir. Alacağın tahsili hakkında yasal süreç devam etmekle birlikte, tahsil edilememesi durumunda yükümlülük Artı Yatırım Holding'e ait olacaktır. Şirketin Sinop/Gerze'de
bulunan fabrikasında meydana gelen iş kazası sonucunda ileri bir tarihe kadar durdurulan fabrikadaki faaliyetlerine ilişkin olarak bilgiler güncelliğini korumaktadır.
LKMNH: Şirket geri alım programı kapsamında 2.31-2.33 TL fiyat aralığından 22.740 adet alış işlemi ile payını %2,24’e çıkarmıştır.
MRGYO (MARTI): Antalya-Kemer Tekirova'da kurulu Myra tesisinde yapılan değerleme sonucu, Yıllık kira bedelinin yıllık net hasılatın sırasıyla 2016 yılı için %17,5'i, 2017 yılı için %20' si, 2018 yılı için %22,5' u,
2019 yılı için %25' i, 2020 yılı için %25' i + KDV olarak uygulanması ve kira süresinin 5 yıl süre ile (01.01.2016-31.12.2020) uzatılmasına ve Şirket ile Martı Otel İşletmeleri A.Ş. arasında akdedilen Turizm Tesisi
Kira Sözleşmesi'nin ilgili maddelerinin tadili amacıyla Kira Sözleşmesine Ek Protokol düzenlenmesine karar verilmiştir. Muğla-Orhaniye' de kurulu Martı Marina tesisi için ise Yıllık kira bedelinin yıllık net hasılatın
sırasıyla 2016 yılı için %22' si, 2017 yılı için %24' ü, 2018 yılı için %26' sı, 2019 yılı için %26' sı, 2020 yılı için %26' sı + KDV olarak uygulanması ve kira süresinin 5 yıl süre ile (01.01.2016-31.12.2020)
uzatılmasına ve Şirketi ile Martı Otel İşletmeleri A.Ş. arasında akdedilen Tali Yat limanı Tesisi Kira Sözleşmesi'nin ilgili maddelerinin tadili amacıyla Kira Sözleşmesine Ek Protokol imzalanmıştır.
ORGE: Şirket hakkında, bir internet sitesinde yapılmaya devam eden yayınlara ilişkin olarak, İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimlikleri'ne yapılmış olan "Erişimin Engellenmesi ve Tekzip" taleplerimizin öncelikle
reddine karar verilmiş olup, ret kararına yönelik itiraz üzerine söz konusu yayınlara erişimin engellenmesi kararı verilmiştir. Ayrıca söz konusu yayınları yapan internet sitesi (içerik sağlayıcı), internet sitesinin
İmtiyaz Sahibi (yer sağlayıcı) ve internet sitesinin Genel Yayın Yönetmeni hakkında Şirket ve Şirket Genel Müdürü tarafından ayrı ayrı olmak üzere suç duyurusunda bulunulmuştur.
OTKAR: Şirket ile Savunma Sanayi Müsteşarlığı SSM arasında imzalanan "Milli İmkanlarla Modern Tank Üretim Projesi" (Altay Projesi), Dönem I Türk Ana Muharebe Tankı Tasarım ve Prototip Üretimi Ana
Sözleşmesi çerçevesinde yürütülen çalışmalarda geliştirme süreçleri ve prototip üretimleri tamamlanmış olup, projedeki son aşama olan sistem kalifikasyon ve kabul testleri halen devam etmektedir. Ayrıca,
mevcut sözleşmemizin ilgili maddeleri çerçevesinde 250 adet tank üretimi ve bunların Entegre Lojistik Destek faaliyetlerine ilişkin Altay Projesi Dönem II Seri Üretim Projesi için teklif dosyası 18.01.2016 tarihinde
SSM'na sunulmuştur. SSM, sunulan dosya üzerinde yapacağı değerlendirme çalışması sonrasında seri üretim süreci ile ilgili görüşünü oluşturacaktır.
SAHOL: Alman enerji devi Eon ile Sabancı Holding'in, Enerjisa'da Çinli yatırımcılara hisse satışı yapmak için görüşmelerde bulunduğu belirtiliyor. BusinessHT'nin haberine göre, Çinli yatırımcılara şirketin üçte
birinin satışı gerçekleştirilecek. Sabancı Holding'den konuyla ilgili, "Enerjisa finansal ve operasyonel performansına, pazardaki stratejik konumlanmasına aralıksız olarak devam ediyor" yorumu geldi. Eon sözcüsü
Christian Drepper ise yorum yapmayı reddetti. Daha önce şirketin satışıyla ilgili Goldman Sachs'ın yetkilendirildiği ve 1 milyar dolarlık gelir beklendiği belirtilmişti. *Sabah Yorum: Olası bir anlaşma, NAD’a göre
%41 iskontolu işlem gören (tarihsel ortalama: %26) hisse fiyatları üzerinde pozitif bir etki yapabilir. EXSA Export, geri alım programı kapsamında 7.98 TL fiyattan 40.000 lot alım yaparak payını %0.78’e
çıkarmıştır.
SARKY: Şirket’in Kastamonu ilinde maden arama izin talebinin reddine ilişkin Orman Genel Müdürlüğü'nün ararları aleyhine açmış olduğu iki dava Şirket lehine sonuçlanmış, ancak her iki karar da İdare
tarafından temyiz edilmiş olup temyiz süreci devam etmektedir.
SAYAS: Şirket yapacağı 50 mn TL’lik ihraç tavanı kapsamındaki özel sektör tahvili için, satın alan yatırımcılara bağlayıcı olmak üzere; dışarıdan elde edeceği finansman toplamının 3 milyon TL’yi aşmayacağını
söz konusu tutar aşıldığı takdirde %2 fazla faiz ödeneceğini; tahviller itda edilene kadar geçecek süre içerisinde genel kurula sunulacak kâr dağıtım önerisinin; mecbur olmadıkça nakit temettü ve mecburi
temettüler dışındaki temettüleri içermeyeceği taahhüt edilmiştir.
TCELL: Turkcell CEO'su Kaan Terzioğlu, bölge ülkelerinde büyüme planları kapsamında İran'ı incelediklerini belirterek, İran'daki sabit ve mobil oyuncularla iletişim halinde olduklarını ve bu ülkedeki yatırım
fırsatlarını değerlendirmek istediklerini söyledi. Turkcell'in içinde yer aldığı bir konsorsiyum 2004 yılında İran'da bir mobil lisansı ihalesini kazanmış ancak daha sonra ihal e ikinci olan Irancell ile ortağı Güney
Afrikalı MTN'ye verilmişti. Bu kapsamda Turkcell ile MTN yıllar süren dava sürecine girmişti. Ayrıca Yurtdışı operasyonlarını büyütme planları çerçevesinde Fintur'un kalan hisseleri için Teliasonera'ya bağlayıcı
olmayan teklif verdiklerini hatırlatan Terzioğlu, diğer yandan iyi bir alıcı çıkması halinde buradaki hisselerini satabileceklerini de ifade etti. Turkcell'in Azerbaycan, Kazakistan, Gürcistan ve Moldova'daki
faaliyetlerini yürüttüğü Fintur'da yüzde 41.45 payı bulunuyor. Kalan yüzde 58.55 hisse ise Teliasonera'ya ait. Terzioğlu, Turkcell'in bu yıl temettü dağıtıp dağıtmayacağı ile ilgili soru üzerine ise, bu sene de genel
kurulun yapılmasını beklediğini ve yüzde 50 temettü dağıtımı politikasının geçerli olacağını söyledi. *Dünya Yorum: CEO’nun açıklamalarını, temettü dağıtımı üzerindeki riskler nedeniyle 5 aydır baskı
altında olan hisse fiyatları üzerinde olumlu olmasını bekliyoruz.
THYAO: Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Temel Kotil, "Şubat'ta 300. uçak filoya katılacak" dedi. Kotil, İstanbul'a yapılan 3. Havalimanı'yla ilgili olarak, THY’nin meyvesinin bu havalimanı olduğunu ve 3.
Havalimanı ile daha da büyüyeceklerini ifade etti. *AnadoluAjansı
TUCLK. Şirket’in Kocaeli-Dilovası’nda yer alan 49.999,99 m2'lik arsası, 23.483.520 TL bedel ile Dalgakıran Kompresör Makina San. ve Tic A.Ş.'ye satılmıştır.
ULAS: Şirket’in Ankara-Çukurambar’da yer alan 600.000 TL karşılığında ilişkili taraf Lamiye Ulaş'a satılması işlemi tamamlanmış olup bedel tahsil edilmiştir.
YKBNK: Banka, sermayesinde paya sahip olduğu Visa Europe Ltd.'nin Visa Inc'e devri çerçevesinde aktifinde 10 Euro nominal değeri ile kayıtlı bulunan Visa Europe Ltd. hissesi ile ilgili gereken tüm işlemlerin
yapılması için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar vermiştir.

Makro Haberler
 Açıklanan herhangi bir makroekonomik veri bulunmamaktadır.
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Uzun Vadeli Portföy Önerimiz
GÜNCELLENMİŞ MODEL PORTFÖY* - Araştırma
Önc.
Hisse
Kapanış Gün K. Değ. (%) Hedef
-0,31% 16,30
AKCNS
13,00
13,04
-0,55% 8,80
GARAN
7,18
7,22
-0,20% 13,20
HALKB
9,98
10,00
-2,17% 21,00
MGROS 15,36
15,70
-0,91% 13,00
TCELL
9,80
9,89
0,85% 9,00
THYAO
7,16
7,10
-0,90% 24,00
TOASO 18,78
18,95
2,80% 93,10
TUPRS
75,35
73,30

Getiri
Potans.(%)
25,4%
22,6%
32,3%
36,7%
32,7%
25,7%
27,8%
23,6%

* 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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