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Haftalık Ajanda

Cuma günü güçlü açılış sonrası saatlik grafiklerde “Golden-Cross” (50-saatlik hareketli ortalamanın, 200-saatlik
hareketli ortalamayı yukarı kesmesi) oluşumunun gerçekleşmesinin ardından yukarı yönlü eğilimi güçlenen BIST-100
endeksi %1,45 artış göstererek; 73.481 seviyesinden günü tamamladı. Bu kapanış haftalık bazda %4,61 oranında bir
yükselişe işaret ederken, endeks yükselişini üst üste 6. işlem gününe taşıdı.
Geride bıraktığımız haftanın son işlem gününde hatırlanacağı üzere, Japonya MB’den (BoJ) gelen sürpriz bir kararla
negatif faize geçilmesi piyasalardaki beklentileri alt-üst etmişti. Yen’deki değer kaybına rağmen güçlenen endekslerle
beraber Rusya ve OPEC açıklamaları ile değer kazanan petrol fiyatları sonrası Cuma günü iyimser bir hava
yakalamıştık. Günün diğer açıklanan verilerinde yurtiçi Dış Ticaret Dengesi beklentileri hafif aşarak $6.18 mlr açık
verirken, Euro Bölgesi tahmini yıllık enflasyonu tahminler dahilinde %1 seviyesinde gerçekleşti. Rusya Merkez
bankası, piyasaları şaşırtmayarak faizleri değiştirmezken, ABD’den gelen Michigan Tüketici Güven endeksi,
öngörülenden fazla düşerek 92 seviyesinde açıklandı.
Yeni haftanın ilk işlem günü Çin’den gelen İmalat PMI verisi, 6 aydır üstüste 50 seviyesinin altında kalarak rekor
kırdı. 49.4 olarak açıklanan İmalat PMI verisi son üç yılın en düşük seviyesi olurken 2005 yılı başından bu yana en
uzun daralma sürecine işaret ediyor. Türkiye’de enflasyon, ABD’de istihdam, İngiltere’de BoE, Euro Bölgesi ve
Almanya’da gelecek PMI verilerinin takip edileceği haftaya yoğun bir veri akışı ile başlıyoruz. Yurtiçinde TİM Ocak
ayı ihracat verileri ve İTO İstanbul perakende fiyatları verisi ile bankacılık sektörünün kâr-zarar durumunu izliyor
olacağız. Yurtdışında ise Ocak ayı PMI verileri gerek Avrupa gerek ABD’de takip edilecek. 15:30 ABD verilerinde
kişisel gelir ve harcamalar, 17:00’da ise ISM’in İmalat PMI verisi (özellikle istihdam alt endeksi) piyasalara yön
verecek.
Sabah saatleri itibarıyla Çin’e dair makro endişeler bazlı fiyatlamalar, Asya piyasalarında satışlara neden olurken,
Japon borsası BoJ’dan aldığı destekle pozitif hareketini sürdürüyor. Buna ek olarak Nijerya ve Kuveyt’in açıkladığı
verilerin “arz fazlası” endişelerini artırması petrol fiyatlarını $35 seviyesinde bir miktar baskı altında tutuyor. Pozitif
tarafta ise gelişmekte olan ülke para birimlerinin USD’ye karşı değer kazanımı eğiliminden Lira’da benzer şekilde
etkilenmektedir. Rusya ile haftasonu yaşanan yeni bir uçak gerginliğine rağmen Cuma kapanışına yakın 2,96
seviyelerinde tutunmaya çalışan USD/TL kuru yeni güne dair iyimserliği ortaya koyuyor. Küresel bazda zayıflayan
Dolar’ın aksine pozitif finansallar ve güçlü kârlardan destek bulan ABD vadelileri ve Avrupa’nın alıcılı açılış beklentisi,
hafta başlangıcına ilişkin iyimserliği destekliyor.
Teknik olarak daha önce direnç olarak izlediğimiz 73.000’in ilk destek konumunda olacağı yeni haftada 74.00074.400 bandı günlük, 75.000-76.300 bandı ise haftalık olarak üst dirençler olarak belirlenebilir. 73.000’in üzeirnde
tutunulamaması halinde ise 72.300 ve 71.800 alt desteklerini izleyeceğiz.

Bugün Açıklanacak Veriler
10:00 Türkiye İmalat PMI Oca. (Önck: 52,2)
10:55 Almanya İmalat PMI Oca. (Bekl: 52,1)
11:00 Türkiye TİM İhracat Verileri Oca. (Önck: $11.5 mlr)
11:00 Euro Bölgesi İmalat PMI Oca. (Bekl: 52,1)
11:30 İngiltere İmalat PMI Oca. (Bekl: 51,8)
12:00 Türkiye İTO İstanbul Per. Fiy. End. Oca. (Önck: %0,11)
14:00 Türkiye BDDK Bankacılık Kâr-Zarar Ara. (Ö: 23.9 mlr TL)
15:30 ABD Kişisel Gelirler Ara. (Bekl: %0.2)

15:30 ABD Kişisel Giderler Ara. (Bekl: %0.1)
15:30 ABD PCE Fiyat End. – Aylık Ara. (Bekl: %0.0)
15:30 ABD Çekirdek PCE Fiyat End. – Aylık Ara. (Bekl: %0,1)
16:45 ABD İmalat PMI Oca. (Bekl: 52,7)
17:00 ABD ISM İmalat PMI Oca. (Bekl: 48,5)
18:00 Euro Bölgesi ECB/Draghi Yıllık Eko. Raporu
20:00 ABD Fed/Fisher konuşacak.
Türkiye ISCTR 4Ç15 bilançosunu açıklayacak. (Bekl: 778 mn TL)

Öne Çıkan Haberler

En Çok Yükselen Hisseler
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Değ. (%)
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EUHOL

0,65
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BANVT

2,66

-4,0%
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JANTS

21,06
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MARTI
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15.120.750
226.504

 Çin'de imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi Ocak ayında 49.4 ile 3 yılın en düşüğüne indi. Söz konusu veri
ile birlikte altıncı ay üstüste kötüleşerek rekor kırdı ve hesaplanmaya başlandığı 2005 yılının başından bu yana en
uzun daralma dönemini yaşadı. *BloombergHT
 ABD ekonomisi ilk tahmin verilere göre geçen yılın son çeyreğinde %0,7 ile beklentinin hafif altında büyüdü. Büyüme
verisine yönelik piyasa beklentisi %0,8 seviyesindeydi. Veriler, ayrıca, GSYH fiyat endeksinin beklentiler
doğrultusunda %0,8 arttığını ortaya koydu. Benzer şekilde, çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi
%1,2 ile beklentiler dahilinde yükseldi. *Dünya
 Rusya Merkez Bankası, yüzde 11 seviyesindeki politika faiz oranında değişiklik yapmadı. Rusya Merkez Bankası'nın
açıklamasına göre, petrol fiyatlarındaki düşüşün devam etmesi ve enflasyon riskinin sürmesi nedeniyle politika
faizinin sabit tutulmasına karar verildi. *BloombergHT
 Euro Bölgesi’nin öncü enflasyonu, Ocak ayında yıllık bazda yüzde 0.4 artış gösterdi. Veri, Ekim 2014'ten bu yana en
hızlı artışa işaret etti. *BloombergHT
 Japonya Merkez Bankası Başkanı Haruhiko Kuroda, “BOJ gerekirse faizleri daha da düşürecek” dedi. Kuroda,
BOJ'un yüzde 2'lük enflasyon hedefine hızla ulaşmak için negatif faize geçtiğini belirtti. *BloombergHT
 Maliye Bakanı Naci Ağbal, yılbaşında birtakım vergi düzenlemeleri yaptıklarını ve bazı artışlar gerçekleştirdiklerini;
yılbaşı düzenlemelerinden kaynaklanan gelir artışlarını bütçeye yansıttıklarını, AK Parti'nin seçim dönemindeki bütün
vaatlerinin harcamalarını da bütçeye gider olarak koyduklarını söyledi. Ağbal, bütün bunlara rağmen 2016 yılı bütçe
açığını milli gelirin yüzde 1,3 olarak öngördüklerini kaydetti. *NTVPara
 Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak bir söyleşide, petrol üretiminde bir kısıntı kararının ancak tüm petrol ihracatçı
ülkelerin anlaşmaya varması durumunda mümkün olabileceğini söyledi. *BloombergHT
 İran Petroleum Engineering and Development Company (PEDEC) Başkanı Haji-Hüsseyinejad, Kuzey Azadegan ve
Yadavaran petrol sahalarının büyütülmesi projelerinin Şubat ayında tamamlanmasıyla birlikte petrol üretim
kapasitesinin 160 bin varil/gün artacağını bildirdi. Kuzey Azadegan sahasında 75 bin varil/gün, Yadavaran sahasında
85 bin varil/gün üretim yapılacak. *Dünya

Şirket ve Sektör Haberleri
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 Rus enerji şirketi Gazprom'un, Türkiye'de özel sektörde bulunan doğalgaz şirketlerine 2015'ten itibaren iyi niyet çerçevesinde uyguladığı ek indirime son vermesi konusunda henüz karara varmadığı, Türk özel
sektörüyle müzakerelerin sürdüğü belirtildi. *BloombergHT
 Nissan Türkiye Genel Müdürü Sinan Özkök, döviz kurlarındaki yükselişe bağlı olarak otomotivde zam yapılacağını belirterek, "ABD Merkez Bankasının (Fed) davranışları doğrultusunda Türkiye'de faiz artışı
yaşanırsa sektöre etkisi dövizkurlarından çok daha fazla olacaktır" dedi. *NTVPara
 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Avrupa Birliği (AB) yetkililerinin, Türkiye ile Avrupa havacılığının entegre olması için anlaşma teklif ettiklerini belirterek, “Anlaşmanın Türkiye’nin istediği
kapsamda gerçekleşmesi durumunda, AB ile Türkiye arasında hizmet veren havayolu şirketleri sınırsız uçuş gerçekleştirebilecek. Böylece, havayolu şirketleri arasındaki rekabet artacağından uçak bilet fiyatları da
düşecek” dedi. *Star Yorum: Haber akışı havayolları hisseleri üzerinde pozitif etki yapabilir.
 BDDK tarafından yürütülen çalışma ile Kredi kullanımına yeni standart geliyor. Her bir banka müşterisi için tek bir limit belirlenecek. Taşıt, konut, ihtiyaç ve kredi kartının toplam limiti belirlenen miktarın üzerine
çıkamayacak. *Star
 Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 2019 yılı sonu itibariyle GAP ile alakaları tüm çalışmaları tamamlayacaklarını belirterek, "GAP'ta enerjinin yüzde 73'ünü tamamladık, içme suyuyla ilgili problemleri büyük
ölçüde çözdük" dedi. *Anadolu Ajansı
 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, bugüne kadar bakanlık olarak İstanbul'a yaklaşık 17 milyar liralık yatırım yaptıklarını, kamu-özel iş birliğiyle yapılanlarla birlikte devam eden projeler
tamamlandığında bu rakamın 90 milyar lirayı aşacağını ifade etti. *Anadolu Ajansı
 Tarım Bakanı Faruk Çelik, Türkiye'nin Rusya'dan buğday almayarak, Rusya'nın Türkiye'ye uyguladığı meyve-sebze ambargosundan büyük zarar verdirebileceğini ancak sabırlı davrandıklarını söyledi. *Hürriyet
 Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Endeksi verilerine göre ciro endeksi 2015 yılının Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre
%16,1 yükseliş gösterdi. *BloombergHT
 AFYON: Şirket’in ilişkili taraf işlemlerine ilişkin rapor onaylanmış olup sonuç bölümünde şu ifadeler yer almaktadır: “Afyon Çimento'nun 2015 yılında Enerjisa Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. ile yapmış olduğu
elektrik enerjisi alım işlemleri, piyasa koşullarına ve emsallerine uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Aynı şekilde Afyon Çimento'nun 2016 yılında Enerjisa Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. ile yapacağı işlemler,
Şirket bütçesinde planlanan çerçevede emsallerine ve piyasa koşullarına uygun olarak gerçekleştirilecektir."
 AKSA: Bazı yönetim kurulu üyeleri aleyhine açılan davanın tahkikat süreci devam etmekte olup, mahkeme dosyanın talepler konusunda tetkike alınmasına ve bir sonraki duruşmanın 14:50’ye bırakılmasına karar
vermiştir.
 AKSEL: Şirket, şartlı olarak güncellenmesi istenen bedelli sermaye artışına ilişkin olarak. Söz konusu 20 mn TL’lik artırımın Oğuz Murat OTAY’a tahsisli olmasına, Staroil Petrolcülük için yeniden değerleme
yaptırılmasına ve akabinde gerçekleşecek olan sermaye artırımı süreci için yeni bir yönetim kurulu toplantısı yapılmasına karar vermiştir.
 AKSEN: Temeli 2012 yılında atılan, ilk fazı 15 Temmuz 2015 tarihinde ticari faaliyete geçen Aksa Göynük Enerji Termik Santrali'nin ikinci fazının kabulü bugün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından
yapılmıştır. Söz konusu santrale 390 mn USD yatırım yapılmıştır. Toplam 270 MW kurulu gücüyle yılda 2 milyar kilowattsaatlik (kWh) üretim yapacak santral, 150 bin hanenin enerji ihtiyacı karşılayacaktır. Santral
2,211 MW seviyesine yükselen Şirket kurulu gücünün yüzde 12'sini temsil etmektedir.
 AKSGY: Kurlarda görülen aşırı dalgalanma neticesinde kiracılara destek olmak amacıyla Akbatı AVM ve Yaşam Merkezi’ndeki mevcut kiracılardan kiralarını düzenli ödeyen ve hukuki uyuşmazlık bulunmayan
kiracılar arasında, Şubat ayı içerisindeki bir aylık kira dönemi ile sınırlı olmak kaydıyla, kira ödeme sözleşmelerinde öngörülen ödeme tarihindeki USD kurunun 2,70 TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir.
 ARBUL: Arif Cerit, 0,97 TL fiyattan 6 mn lot alış işlemi gerçekleştirerek payını 18,24’ten %40,46’ya yükseltmiştir.
 ASYAB: Banka, 2015 yılı ilk 3. çeyrek döneminde konsolide olmayan sonuçlara göre yıllık %63 azalışla 110.5 mn TL zarar etmiştir. Böylece 2015/09 dönemi net zararı %96 artışla 489.2 mn TL olmuştur.
 BISAS: Şirket aktifinde bulunan leasing ile alınanlar dahil tüm üretim makineleri, yardımcı makineler, araçlar ve büro demirbaşlarının Forte Boya ve Apre Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş'ne satılması kararı
gereğince satış bedeli olan 3.mn TL’sı peşin avans olarak tahsil edilmiştir.
 BJKAS: Aras Özbiliz, 2015-2016 sezonu sonuna kadar Rayo Vallecano Madrid kulübüne kiralanmıştır. Kulüp, Marcelo Antonio Guedes Filho'nun transferi ile ilgili olarak kulübü Hannover 96 ile görüşmelere
başlamıştır.
 BRKO: Şirket’in Karde İplik İşletmesinde yeni geliştirilen pamuk - polyester karışımı ipliklerin piyasaya sunularak sonuçlarının değerlendirilebilmesi aşaması olan, 01 Şubat 2016 ile 15 Şubat 2016 tarihleri
arasında üretime ara verilmesine, Penye İplik İşletmesi, Open-End İplik İşletmesi, Katlama-Büküm İşletmesi ve Halı İşletmesinin 3 vardiya şeklinde üretimlerinin devamına, üretime ara verildiği dönemde, yıllık ciro
beklentisinde herhangi bir azalmaya neden olmaksızın satışların stoklardan devamına, Karde İplik İşletmesinde 16 Şubat 2016 Salı gününe kadar yeni ürünle ilgili son değerlendirmelerin yapılarak, tekrar üretime
başlanmasına karar verilmiştir.
 CEMTS: Niyazi İstif, 25-26 Ocak tarihlerinde Şirket hisselerinde yaptığı satışlarla payının %5 sınırı altına düştüğünü açıklamıştır.
 DOHOL: Holding, Doğan TV Holding A.Ş’nin 44.970.542 adet payını, Commerz-Film GmbH’nin satma hakkı opsiyonunun kullanımı kapsamında 55.243.523 TL bedelle, Commerz-Film GmbH’ten satın almıştır.
 EKGYO: Şirket’in Muhtelif Arsa ve Ticari Ünitelerin Açık Artırma İhalesi 28.01.2016 tarihinde yapılmış olup, 2 adet arsa için teklif gelmiştir. Arsalar için verilen teklifler toplamı KDV Dahil 57.9 mn TL’dir.
 EKIZ: Şirket ile Küçükbay Yağ Ve Deterjan Sanayi A.Ş. (ORKİDE) arasında "Fason Rafine Üretim Sözleşmesi" nin yenilenmesine karar verilmiş ve imzalar atılmıştır. Bu sözleşme kapsamında 2016 yılsonuna
kadar, Küçükbay A.Ş. 'ye fason zeytinyağı üretimi yapmak üzere piyasa şartları mümkün olduğu müddetçe (fiyat, tedarik, satış) ortalama 500 ton/ay ham zeytinyağının fason olarak işlenmesi gerçekleşecektir. Bu
sözleşme süresince Küçükbay A.Ş. 'ye kendisine ait zeytinyağının depolanması amacıyla EKİZ' in maliki bulunduğu Alsancak-Umurbey-İzmir adresinde bulunan tankların bir kısmı taraflar arasında yapılan "Tank
Tahsis ve Kiralama Sözleşmesi" kapsamında tahsis edilmiş ve kiralanmıştır. 30 Ocak 2015’te imzalanan sözleşme kapsamında 2014-2015 sezonunda zeytinyağı rekoltesinin düşük seyretmesi başta olmak üzere
üretim hacminde yaşanan daralma sebebiyle rafine zeytinyağı işleme kapasitemizin fason olarak işlenme oranı %18 olmuştur.
 EREGL: Corus International Trading Ltd. Şirketi -yeni unvanı Tata Steel International (North America) Ltd. ile 2008’de imzalanan sözleşme sonrası Tata’nın şirketten aldığı ürünleri üçüncü kişilere satmış ancak
ürünlere ilişkin gelen tazminat taleplerinin bir kısmının Erdemir tarafından karşılanması gerektiği ileri sürülmüş ve konu hakkında Şirket’e 4.8 mn USD’lik dava açılmıştır. Davanın reddi sonrası benzer dava bu kez
Texas Eyalet Bölge Mah.’de açılmış ve reddedilmiştir. Tata, benzer taleplerle bu kez Ankara 14. Asliye Mahkemesi’nde dava açmış olup, söz konusu mahkeme yetkisizlik nedeniyle usulen reddine karar vermiş ve
dosyayı Karadeniz Ereğli 2. Asliye Hukuk Mah.’e göndermiştir. Dava 12 Nisan 2016’da gerçekleşecektir.
 FINBN: Banka’nın MTN kapsamında 15 mn Euro’luk borçlanma aracı ihracına SPK onay vermiştir.
 GUBRF: Basın toplantısında açıklanan 2016 hedeflerine göre, yurtiçinde toplam 2 mn ton satış yapılması, 4.044 mn TL ciro ve 234 mn TL konsolide net kâr beklentisi kamuoyuna açıklanmıştır. Şirket Genel
Müdürü Şükrü Kutlu, 2016 yılı için yurtiçinde 114 mn TL, İran faaliyetleri için 196 mn TL yatırım bütçelediklerini oluştuduklarını ifade etti. Kutlu, Yurt içinde birkaç yeni tesisi devreye almak için bir de daha fazla
türde gübre üretmek için Yarımca'da bir amonyak tankı inşa ettiklerini söyledi. Fas, Cezayir, Tunus ve Ürdün'ün fosfat açısından dünya zengini ülkeler olduğu bilgisini veren Kutlu, dünya fosfat rezervinin yüzde
85'inin bu 4 ülkede bulunduğunu vurgulayarak, bu ülkelerden biriyle yatırım anlaşması yapmaya çalıştıklarını açıkladı. *BloombergHT
 ISCTR: Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Hükümetin İş Bankası'na yönelik bir çalışması yoktur" dedi. *BloombergHT
 ISGYO/ALARK: Alamsaş Alarko Makine Sanayi A.Ş’ye ait, İstanbul-Tuzla’da yer alan 62.655 m2 yüz ölçümlü parsel ve üzerinde yer alan taşınmazın satın alınmasına ilişkin tapu işlemleri tamamlanarak İş GYO
mülkiyetine geçmiştir. Satışa ilişkin bedel peşin olarak Alamsaş Alarko’ya ödenmiştir.
 KERVN: Denizbank ile şirket ve bağlı ortaklıkları lehine 57 mn Euro’luk 144 ay vadeli kredinin teminatlandırma çalışmaları devam etmektedir. Kredi’nin 42.538.870 Euro’luk kısmı üzerinde teminatlandırma devam
etmekte olup, Denizbank blokesindedir. Diğer kreditör Aarel Bank ile Denizbank arasındaki teminatlandırmanın tamamlanmasına müteakip kalkacak olan blokajla beraber Aarel Bank AG’ye 54.200.148 TL
anapara tutarlı kredinin 40 mn Euro’luk kısmı ödenecek olup, kalan kısmın uzun vadeli refinansmanı için gerek Aarel Bank gerek diğer bankalar nezdinde çalışmalar devam etmektedir.
 OZKGY: Bulvar 216'da B09 bağımsız ticari bölümünde, daha sonra kiracıdan tahsil edilmek üzere bir sinema yatırımı yapılmasına ve bu amaçla Şirket mülkiyetinde bulunan bölümün de sinema olarak işletilmek
üzere Akyön Tesis Yönetimi A.Ş.'ye kiralanmasına karar verilmiştir.
 PGSUS: Pegasus’un yolcu sayısı 4Ç15’te 4Ç14’e göre %17 artış kaydetti. Böylece 2015 yılında yolcu sayısındaki artış %13 olarak gerçekleşti. Yolcu sayısındaki artış çoğunlukla yurtiçi trafikten kaynaklanırken
uluslararası yolcu trafiği %10 artış gösterdi. Yurtiçi yolcu sayısı ise %21 arttı. Şirketin Arz Edilen Koltuk Km’si (AKK) 4Ç15’te bir önceki yılın aynı dönemine göre %16.4 artış gösterdi. Uçakların doluluk oranı ise
20bp daralarak %77.6 oldu. Yorum: Şirketin 4Ç15’te yolcu trafiği yüksek artış gösterse de bu artışın büyük kısmının daha az karlı olan yurtiçi müşterilerinden kaynaklanması nedeniyle pozitif etkinin
sınırlı kalacağını tahmin ediyoruz.
 RYGYO: Ordu-Altınordu’da yer alan 16.161,82 m2 arsa üzerinde yer alan 4.688 m2 depolama alanına sahip olan depoyu 3.1 mn TL bedelle Süleyman Dinçsoy’a satmıştır.
 SEKFK: Şirket Vergi Dairesi’ne sunduğu sonuçlarda Toplam 5.02 mn TL net Kâr elde ettiğini açıklamıştır.
 SEYKM: Şirket Manisa Turgutlu 1.OSB’de yaptırdığı yeni üretimi tesisini tamamlayarak üretim bölümünün taşınma işlemini gerçekleştirmiş. İdari bölümün taşınma işlemini ise çok büyük oranda tamamlamıştır.
 TCELL: Teliasonera CEO'su Johan Dennelind, Turkcell'in Fintur'a yönelik ilgisi olduğunun farkında olduklarını belirterek bu varlıklarla ilgilenen başka taraflarla da görüştüklerini söyledi. *Dünya
 THYAO: Şirket ile Boeing arasında uzun vadeli iş birliği anlaşması imzalandı. Anlaşmayla Türkiye'nin havacılık ve uzay alanındaki teknolojik kabiliyetinin artırılması ve Boeing'in Türkiye'deki yatırımlarının
genişletilmesi hedefleniyor. *NTVPara THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, THY'nin 2016'daki hedeflerine ilişkin, "62 milyon yolcu hedefi geçen yılındı. Bu yıl bunu artırarak 72 milyona
çıkartacağız. Gelirle ilgili 12,2 milyar dolarlık beklentimiz var. Bu sadece ana şirket, iştirakleri de sayarsak 5,5 milyar dolar da oradan gelir" dedi. *Hürriyet
 TMPOL: Yatırımı tamamlanan "High Gloss Ürünlere Çizilmez Nitelik Kazandırılması'na" yönelik üretim hattımının kurulumu tamamlanarak faaliyete geçirilmiştir.
 TSPOR: Kulüp, Jose Bosingwa da Silva ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 1.5 yıllık anlaşma sağlanmış olup, 2015-2016 sezonu için 495 bin Euro garanti ücret ve 1.000 Euro maç başı ücret ödeyecektir. 1461
Trabzon’dan Serge Ognado Akakpo’nun 2015-16 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşılmış olup, 2015-2016 sezonu için 44 bin Euro garanti ücret ve 1.500 Euro maç başı ücret ödeyecektir.
Kulüp Stephane M'bia Etoundi'nin Hebei China Fortune FC Kulübü'ne transferi konusunda görüşmelere başlamıştır. Kulüp Güray Vural'ın Kulübümüze transferi konusunda, Akhisar Belediye Gençlik ve Spor
Kulübü ve futbolcu ile karşılığında Soner Aydoğdu ve Alper Uludağ’ın söz konusu kulübe transferi konusunda anlaşmış olup herhangi bir transfer bedeli ödenmeyeceği açıklanmıştır. Güray Vural ise 3.5 yıllık 9.05
mn TL garanti ücret karşılığında anlaşmıştır.
 TTKOM: Şirket, bağımsız denetimden geçmiş 2015 yıl sonu mali tablolarını 11 Şubat 2016 tarihinde KAP’ta ilan etmeyi planlamaktadır.
 VAKFN: Şirket Vergi Dairesi’ne sunduğu sonuçlarda Toplam 23.6 mn TL net Kâr elde ettiğini açıklamıştır.
 YGYO: Yeşil İnşaat Gayrimenkul Yatırım Hizmetleri Tic. A.Ş.'ye ait "Innovia" Markası'nın, Sakarya-Arifiye’de gerçekleştirilecek projede kullanılması amacıyla Proje'nin KDV hariç satış cirosunun %1,5 oranıyla
marka kullanım bedeli karşılığı iştirak ile marka lisans sözleşmesi imzalanmasına karar verilmiştir.
 NTHOL: Maliye Bakanı Naci Ağbal: "Milli Piyango'nun özelleştirilmesi konusunda kararlıyız. Yeni ihale hazırlıkları son sürat devam ediyor. Milli Piyango'nun özelleştirilmesini 2016 yılı içinde yapmak istiyoruz."
*Dünya
BTCIM, ICBCT, SASA ve ERBOS, Yıldız Pazar’dan Ana Pazar’a geçmesi sonucu 1 Şubat’tan itibaren BIST Yıldız Endeksi’nden BIST Ana Endeksi’nde, Ana Pazar’da işlem gören PARSN, VERUS ve
ASLAN’a ait paylar Yıldız Pazar’a geçeceğinden BIST Ana Endeksi’nden BIST Yıldız Endeksi’ne geçecektir.

Makro Haberler
 Dış ticaret açığı Aralık ayında $6.18 mlr ile $6 mlr beklentinin üzerinde çıktı. Böylece Türkiye'nin ihracatı, 2015'te bir önceki yıla göre %8.7 azalarak $143,9 mn, ithalatı %14.4
düşerek 207,2 mn oldu. Dış ticaret açığı ise, %25.2 gerileyerek $63,2 mn indi. *BloombergHT
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Uzun Vadeli Portföy Önerimiz
GÜNCELLENMİŞ MODEL PORTFÖY* - Araştırma
Önc.
Hisse
Kapanış Gün K. Değ. (%) Hedef
1,08% 16,30
AKCNS
13,15
13,01
0,95% 8,80
GARAN
7,43
7,36
0,39% 13,20
HALKB
10,18
10,14
1,08% 21,00
MGROS 15,97
15,80
3,65% 13,00
TCELL
10,52
10,15
1,11% 9,00
THYAO
7,31
7,23
0,79% 24,00
TOASO 20,38
20,22
1,15% 93,10
TUPRS
74,90
74,05

Getiri
Potans.(%)
24,0%
18,4%
29,7%
31,5%
23,6%
23,1%
17,8%
24,3%

* 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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