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Haftalık Ajanda

Küresel iyimserliğin hakim olduğu piyasalarda pozitif açılış sonrası alışlar güçlenerek 74.740 seviyesine kadar yükselmişti.
Seans sonunda sınırlı satışlara rağmen BIST-100 endeksi günü, %1,69 gibi güçlü bir değer kazancı ile 74.505 seviyesinde
zirveye yakın tamamladı. Alışların başladığı dönemden bu yana yüksek hacimle dalgalanan BIST-100’de 4.78 mlr TL ile 17
Ocak’tan bu yana en yüksek günlük işlem hacmi gerçekleşti.
Dün ağırlıklı olarak ABD verilerini takip ettiğimiz bir gün oldu. Haftalık işsizlik maaşı başvuruları 285 bin kişi ile beklentilerin
üzerinde açıklandı ve bir önceki veri yukarı yönlü revize edildi. Fabrika siparişleri %2.9 ile tahminlerin hafif üzerinde bir
daralma gösterirken, birim istihdam maliyetleri geçici verilere göre 4.çeyrekte %4,5 artış gösterdi. Veriler net bir yön ortaya
koymazken, fiyatlama etkileri de sınırlı kaldı. Günün önemli gündem maddelerinden olan İngiltere Merkez Bankası (BoE),
beklentiler dahilinde %0.5 olan faizlerde ve £375 mlr varlık alım programında değişikliğe gitmedi. Öte yandan BoE orta vadeli
enflasyon görünümünü değiştirmezken, büyüme beklentisini aşağı çekti. Önemli bir diğer açıklama ise BoE Başkanı Mark
Carney’den geldi. Carney ilk faiz artırımı için 2017 3. çeyreğini işaret etti.
Her ne kadar beklentiler; sıradaki faiz artırımı için Mart ve Haziran toplantılarına ilişkin ihtimallerin zayıfladığına işaret etse de
gerek yatırımcılar gerek piyasa profesyonelleri halen tüketici fiyatlaması davranışlarını ve istihdam piyasasına ilişkin
gelişmeleri yakından izlemeye devam ediyor. Bu noktda hiç şüphesiz bütün odak, 15:30’da ABD’den gelecek olan tarım dış
istihdam ve ortalama saatlik kazançlar verilerinde olacak. Söz konusu verilerin beklentileri aşması, Fed’in sıradaki faiz
artırımı için daha yakın toplantılara ilişkin ihtimalleri güçlendireceğinden, satış baskısı yaratabilir. Öncü niteliğindeki
verilerden ADP Özel Sektör İstihdamı’nın tahminleri aşması, bugünkü veriye ilişkin beklentileri bir miktar güçlendirebilir.
ABD’nin istihdam verileri dışında Dış Ticaret Dengesi ve 15:00’da Rusya’da enflasyon verisi yakından izlenecek.
Küresel borsalar ve kur cephesi, yeni gün için net bir yön ortaya koymaktan uzak bir tablo çiziyor. USD/TL’de hafif yukarı
yönlü eğilim, ABD vadelilerindeki geri çekilme, Avrupa borsalarındaki hafif satıcılı açılış beklentisi ve gevşeme gösteren
petrol fiyatları yeni güne bakışı bir miktar olumsuz tarafta ağırlıklandırırken; Asya borsalarında kapanışa doğru gelen alımlar
ve Euro/Dolar paritesinde 1,12 seviyesine doğru hareketlerin sürmesi, risk unsurlarını bir miktar sınırlayabilir. ABD’de işlem
gören Türkiye ETF’leri %0.55 değer kaybıyla işlem görüyor.
Güne hafif kâr satışlarıyla başlamasını beklediğimiz endekste 73.900-74.900 bandını ilk destek-direnç olarak takip ediyor
olacağız. 73.500 ve 73.000 alt desteklerinin izleneceği endekste 74.900 üzerinde 75.300 ve 76.200 üst dirençlerini yukarı
hareketlerde takip edeceğiz.

Bugün Açıklanacak Veriler
15:30 ABD Dış Ticaret Dengesi Ara. (Bekl: -$43.2 mlr)
15:30 ABD Tarım Dışı İstihdam Oca. (Bekl: 190 bin)
15:30 ABD İşsizlik Oranı Oca. (Bekl: %5)

15:30 ABD Ortalama Saatlik Kazançlar-Aylık Oca. (Bekl: %0.3)
17:30 Türkiye Hazine Nakit Gerç. Oca. (Önck: 5.01 mlr TL)
22:00 ABD Tüketici Kredileri Ara. (Bekl: $16 mlr)

Öne Çıkan Haberler

En Çok Yükselen Hisseler
Hisse

Kapanış

ADEL

67,60

Değ. (%)
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Hacim (TL)

42.581.384

TSPOR

1,51
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10.604.609

MRDIN

4,31
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14,09
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En Çok Düşen Hisseler
Hisse

Kapanış

IHLAS

0,22

Değ. (%)

-4,3%

Hacim (TL)

690.457

ALCTL

6,57

-3,8%

35.837.382

RHEAG

1,35

-3,6%

11.908.586

GUSGR
GEREL

1,61
3,13

-2,4%
-2,2%

1.231.881
1.712.894

 IMF Başkanı Christine Lagarde, yükselen piyasaların yıllar süren başarının ardından acı bir gerçekle karşı karşıya olduğunu
belirterek, "Petrol fiyatları uzun bir süre daha düşük kalacağa benziyor" dedi. Lagarde, bu gelişmelerle yavaşlayan küresel
büyüme, varlık piyasalarındaki değer kayıpları ve sermaye çıkışlarının ‘‘endişe verici’’ olduğunu dile getirdi. *NTVPara
 AB Komisyonu Kış Ekonomik Tahminler raporunu yayınladı. Raporun Türkiye bölümünde, ülkenin düşük petrol fiyatları,
uyumlu para politikası ve hükümetin ücretleri arttırması nedenleriyle ılımlı büyüyeceği belirtildi. Yeni raporda, bir önceki
rapora göre Türkiye’nin büyüme tahmini 2016 yılı için %3,2’den %3,4’e ve 2017 için %3,4’den %3,6’ya yükseltildi. *Dünya
 İngiltere Merkez Bankası, politika faizini beklentiler doğrultusunda. %0,5'te varlık alım programını £375 mlr ‘da tutarken bu ve
gelecek yıl için açıkladığı yüzde 2.5 ve 2.6 olan ekonomik büyüme tahminini yüzde 2.2 ve 2.3'e indirdi. *Dünya
 Pasifik Okyanusu’na kıyısı bulunan 12 ülke arasındaki ticari sınırları kaldıracak Trans Pasifik İşbirliği Anlaşması’nda (TPPA)
nihai imzalar törenle atıldı. 21. yüzyılın ticaret anlaşması olarak değerlendirilen TPPA’nın aynı zamanda şeffaf yönetimi de
destekleyeceği vurgulanıyor. Söz konusu anlaşmaya üye ülkeler Dünya ticaretinin %40’ını oluşturuyor. *BloombergHT
 ABD’de fabrika siparişleri Aralık ayında %2.9 ile 2014 Aralık ayından beri en büyük düşüşü kaydetti. Beklenti % 2.8 düşüştü.
2015 yılının tamamında ise siparişler %6.6 oranında düştü. ABD ekonomisinin yüzde 12'sini oluşturan sanayi sektörünün
yakın gelecekteki performansına ışık tutan fabrika siparişleri güçlü dolar ve enerji sektöründeki yavaşlamanın etkisiyle son 5
ayın 4'ünde düştü. ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları 8 bin artarak 285 bin oldu. *BloombergHT
 BIST verilerine göre yabancı yatırımcılar Ocak ayında net 100.1 milyon TL net alış tarafında yer aldı.
 Fed/Brainard Fed'in faiz artırımlarında yavaş gitmesi gerektiğini, diğer merkez bankaları gevşek para politikalarını devam
ettirirken Fed'in para politikasını sıkılaştırmasının sınırları olabileceğini söyledi. *Dünya
 Fed/Kaplan faiz artışı konusunda sabırlı olunması gerektiğini, Mart'ta alınacak kararı değerlendirmek için erken olduğunu
söyledi. *BloombergHT
 Credit Suisse, 2015'in zorlu son aylarında 5.83 milyar İsviçre Frangı (5.8 milyar dolar) zarar etti. Son çeyrekte 3.8 milyar
frank değer düşüklüğü de şirketin zarar etmesinde etkili oldu. Yıllık bazda 2008’den bu yana ilk kez zarar eden Banka’nın
CEO’su bankanın 4,000 çalışanını işten çıkarmaya yönelik planını hızlandırarak yılda 500 milyon frank tasarruf etmek
istediğini açıkladı. *BloombergHT
 İngiltere'de yapılan Suriye Donörler Konferansı'nda, Suriye'deki krizle alakalı, 2016 yılı için 5,6 milyar dolar, 2017-2020
dönemi içinse 5,1 milyar dolar yardım sağlanmasına karar verildi. *NTVPara
 Maliye Bakanlığınca, bugün bir gazetede yer alan "illerin vergi tahsilatlarına" ilişkin haberde hatalı yorumların yer aldığı
bildirilerek, söz konusu haberde yıllar arasında mukayese yapılırken aynı kriterlerin esas alınmadığı ifade edildi. Açıklamada,
söz konusu haberde, bazı illerin vergi gelirlerinin tahsilatında düşüş olduğu bilgisinin yer aldığı belirtilirken, genel bütçe
gelirlerinin vergi gelirleri ve vergi dışı gelirler olmak üzere ikiye ayrıldığına, her iki gelir toplamının "genel bütçe geliri" olarak
tanımlandığına ve kamuoyuna açıklandığına dikkat çekildi. *NTVPara

Şirket ve Sektör Haberleri
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 TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türk ihracatçısının komşu ve çevre pazarlardaki sıkıntıları aşmak adına yeni pazarlar üzerine çalışma yapmasının fayda
sağlayacağını söyledi. *Anadolu Ajansı
 Motorinin litre satış fiyatına 4 kuruş zam geldi. *BloombergHT
 İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nin Ankara ve Tahran arasındaki doğalgaz fiyatı anlaşmazlığında Türkiye lehine
karar verdiğini ve Türkiye'ye satılan doğalgaz fiyatının yüzde 13 ila 15'inin ceza olarak Ankara'ya ödeneceğini söyledi. *Hürriyet
 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Kanal İstanbul güzergahında jeolojik yapılar, doğal ve tarihi sit alanları bulunduğu için uzmanlarda
bazı tereddütler oluştuğunu belirtti. Yıldırım, "Bu yüzden güzergah konusunu yeni baştan ele almak ihtiyacı doğdu'' dedi. *NTVPara
 Fitch Ratings tarafından yapılan açıklamada, Türk bankalarının sermayelendirilmesinin makul düzeyde olduğu ifade edildi. Fitch Ratings, Türk bankacılık
sektörünün görünümünün durağan olduğunu belirtti. *Dünya
 Tüketici Hukuku Enstitüsü Arap Gayrimenkul Yatırımcıları Komisyonu Başkanı Hüseyin Sami Çaprak, 2015'te 10 bin 863 gayrimenkulün Araplara satıldığını ve
bunun neredeyse yabancılara satılan gayrimenkul sayısının yarısı kadar olduğunu belirterek, "Bu yıl içerisinde Arap yatırımcılara satılacak gayrimenkul
sayısının 15 bin civarında olacağını öngörmekteyiz" dedi. *Dünya
 Türkiye'de hidro elektrik santrali (HES) yatırımları bulunan Norveçli enerji şirketi Statkraft, güvenlik endişeleri nedeniyle Çetin HES projesini askıya aldı. Çetin
HES projesi Dicle nehri üzerinde Bitlis ile Siirt illeri arasında toplam 517 megawatt güce sahip iki HES kurulmasını öngörüyor. *Dünya
 ADEL: Şirket, mevcut 7.875.000 TL sermayesini, iç kaynaklardan 15.750.000 TL (%200 bedelsiz) artırarak 23.625.000 TL’ye çıkarma kararı almıştır.
 AKENR: Şirket, satışı konusunda mutabakat sağlanan 80.1 MW kurulu gücündeki Akocak Hidroelektik Santrali ve ekipmanının satış işlemini tamamlamıştır.
 ASYAB: BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, Asya Katılım Bankası AŞ'deki (Bank Asya) zararın, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) öncesinde verilen
kredilerden kaynaklandığını kaydetti. *Dünya
 BJKAS: Kulüp oyuncusu Ersan Adem Gülüm’ün Çin’li Hebei China Fortune Club’e transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.
 DGATE: Tayfun Ateş, 18,4-18,63 TL fiyattan 3.823 adet satış işlemi gerçekleştirerek Şirket’teki payını %6,46177 sınırına çekmiştir.
 DOCO: DO & CO Aktiengesellschaft, Avusturya Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde 3 Şubat 2016 tarihinde, Franklin Resources, Inc. isimli şirketten,
Templeton Asset Management Ltd ("TAML") isimli şirket namına, TAML şirketinin 2 Şubat 2016 tarihi itibariyle %4'lük eşik değerin altına indiğini ve söz konusu
tarih itibariyle DO & CO Aktiengesellschaft'a ait 382.564 adet oy hakkına isabet eden hisse senedine sahip olduğuna ilişkin bir bildirim aldığını duyurmaktadır.
 FENER: Şirket, daha önce açıkladığı 4 mn TL’lik tahsisli sermaye artırımı için belirlenecek satış fiyatının, TSP’de oluşan baz fiyattan azami %10’a kadar
iskontolu fiyatın esas alınmasına ve çıkarılacak payların Şirket tahvil yatırımcılarına, mevcut paydaşlarına ve diğer yatırımcılarına tahsisli satılmasına karar
verilmiştir.
 FINBN (FFKRL): Finans Finansal Kiralama’nın National Bank of Greece S.A.'nın sahip olduğu 34.346.322,24 TL nominal değerli "Borsada İşlem Gören"
nitelikteki payların 1 TL nominal değerli pay için 3,73 TL fiyatla Banka’ya satışı, Borsa TSP’de gerçekleştirilecektir.
 KOZAL: SPK, Şirket iştiraki Koza Ltd. 'in tüm malvarlığının yönetiminin piyasa teamülleri, ticari hayatın basiret ve dürüstlük ilkelerine aykırı şartlar içeren
anlaşmalar veya ticari uygulamalarla, 11.09.2015 tarihinde Koza Altın'la sermaye ve yönetim bakımından ilişkili olan Hamdi Akın İPEK ve Cafer Tekin İPEK'e
verilerek Koza Ltd. 'deki yönetim kontrolünün kaybedilmesi ve Koza Altın'ın sahibi olduğu Koza Ltd. paylarının değerinin düşürülmesi suretiyle Koza Altın'ı 60
milyon GBP zarara uğratan, Hamdi Akın İPEK ve Cafer Tekin İPEK hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar vermiştir. Kurul
ayrıca, mevcut yönetimdeki kayyum’dan söz konusu kişiler hakkında tedbir alınmasına ve 60 mn GBP’lik zararın aynı kişilerden tahsil edilmesine karar
vermiştir. Kurul Koza Altın’dan ise Koza Ltd. 'nin daha kuruluşunda alınan yönetim kurulu kararı, bu karara ilişkin olarak yapılan özel durum açıklaması ve
11.09.2015 tarihinde gerçekleşen A Grubu pay ihdası ile sağlanan yönetim imtiyazına ilişkin gerekli açıklamaların yapılmamış olması nedeniyle savunma
istenmesine hükmetmiştir.
 OZGYO: Ali Uğur Özderici, 1.37-1.38 TL fiyattan 150 bin adet alış işlemi gerçekleştirerek payını %23,75’ten %23,90’a çıkarmıştır.
 TARAF: Alkım Basım Yayın, Şirket hisselerinin 8.000 lotluk kısmını 0,80 TL fiyatla satarak pay oranını %44,67’den %44,56’ya düşürmüştür.
 TSKB: Banka, Türkiye genelinde küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler) ve orta ölçekli şirketlere finansman sağlamak amacıyla, Avrupa Yatırım
Bankası'ndan (AYB) T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'nın geri ödeme garantisi ile temin ettiği 100 milyon Euro tutarındaki kredinin sözleşmesini
Ankara’da imzalamıştır.
 YKGYO: Şirket, İstanbul-Levent şubesi aracılığıyla %14,50 faizli ve erken kapama opsiyonlu 16.7 mn TL tutarında 1 yıl vadeli spot kredi kullanılmasına karar
vermiştir.
SPK Bülteni
- CRFSA bedelsiz sermaye artırımı ve kayıtlı sermaye tavanına giriş, KCHOL borçlanma aracı ihraç etmek amacıyla Kurul’a başvuruda bulunmuşlardır.
- Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama A.Ş’nin 9.250.000 lot payını 2.00 TL fiyattan halka arz etmek üzere yaptığı başvuru SPK tarafından onaylanmıştır.
- YKFIN ve GARAN’ın borçlanma aracı ihracı için yaptığı başvuru SPK tarafından kabul edilmiştir.
- ARTOG ve BAKAN, 6 aylık finansal raporlarını zamanında KAP’a bildirmedikleri için idari para cezasına çarptırılmıştır.
- KOZAL nezdinde bağlı ortaklığa ait yönetim devir işlemleri sonucu, ana şirketin zarara uğratılması nedeniyle 2 kişi hakkında, EUHOL tahtasında 23 Şubat-26
Ağustos tarihleri arası gerçekleşen işlemler nedeniyle çeşitli yatırımcılara suç duyurusunda bulunulmuştur. EUHOL’de suç duyurusunda bulunan söz konusu
yatırımcılar hakkında 2 yıl süreyle işlem yasağı getirilmiştir.

Makro Haberler
 TCMB, "Ocak Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu"nu yayımladı. Raporda, bu dönemde gıda fiyatları temelde işlenmemiş gıdaya bağlı olarak yüksek bir artış kaydettiği belirtildi.
Fiyatı yönetilen-yönlendirilen bazı ürünlerde ocak ayı başında yapılan ayarlamaların toplam etkisinin öngörüldüğü gibi 0,7 puan olduğu ifade edildi.*BloombergHT
 Merkez Bankası tarafından yayımlanan geçici verilere göre 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi TÜFE bazında aylık yüzde 0,9 değer kazanarak 98,36 puandan
99,25 puana çıktı. *Milliyet
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Uzun Vadeli Portföy Önerimiz
GÜNCELLENMİŞ MODEL PORTFÖY* - Araştırma
Önc.
Hisse
Kapanış Gün K. Değ. (%) Hedef
0,77% 16,30
AKCNS
13,17
13,07
1,78% 8,80
GARAN
7,45
7,32
2,02% 13,20
HALKB
10,11
9,91
1,55% 21,00
MGROS 15,75
15,51
3,18% 13,00
TCELL
11,04
10,70
0,97% 9,00
THYAO
7,29
7,22
0,70% 24,00
TOASO 20,06
19,92
-0,55% 93,10
TUPRS
72,45
72,85

Getiri
Potans.(%)
23,8%
18,1%
30,6%
33,3%
17,8%
23,5%
19,6%
28,5%

* 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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