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Haftalık Ajanda

Dün sabah açılışla beraber oluşan iyimserlik gün içerisinde dalgalı ancak alıcılı bir seyir göstermişti. Ancak seans sonuna
doğru gelen satış baskısı ile beraber günü %0.08 oranında çok sınırlı bir geri çekilme ile 70.949 seviyesinden günü
tamamladı. Veri akışının sınrılı olduğu günde yatırımcıların son dönemlerdeki iştahlı işlemlerine nispeten daha zayıf
sayılabilecek 3.32 mlr TL’lik işlem hacmi gerçekleşti.
Piyasaları önemli ölçüde etkileyecek bir verinin olmadığı dün, Çin’de yeni açılan krediler Yuan bazında 2.5 trl Yen ile rekor
kırmış ve bu durum Asya piyasalarının canlanmasına neden olmuştu. Gün içinde ise İngiltere’de Ocak ayı enflasyonu yıllık
%0,3 ile beklentilere paralel açıklanırken, Almanya’da açılan Zew endeksleri cari duruma ilişkin endişeleri ortaya koyarken,
beklenti endeksi geleceğe ilişkin tahminlerin aşağı yönlü olduğuna işaret etti. Ancak piyasa Zew beklenti endeksinde sert bir
düşüş olacağını öngördüğünden (hatta “0” olan tahminlerin üzerinde “1” seviyesinde gerçekleşti) sınırlı bir reaksyion
gösterdi. ABD tarafında ise Empire İmalat Endeksi, -16,6 ile beklentilerden fazla daraldı ve bu daralma seyrini üst üste 7. aya
taşıdı.
Bugün ABD verilerine odaklanıyor olacağız. Saat 15:30’da açıklanacak olan konut piyasası verileri ve ÜFE, 16:15’te
açıklanacak olan Ocak ayı sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı ikinci seansta fiyatlamalar üzerinde etkili olacak gündem
maddeleri olarak karşımıza çıkıyor. Öte yandan saat 21:00’da açıklanacak olan Fed’in 26-27 Ocak’ta gerçekleştirdiği
toplantının tutanaklarında “negatif faize” ve “ikinci faiz artırımına” ilişkin görüşler yakından takip edilecek. Öte yandan dün
Rusya, Suudi Arabistan, Katar ve Venezuela’nın petrol üretimini Ocak seviyelerine fiksleme konusunda aldığı kararın
ardından, Irak-İran arasında gerçekleşecek petrol zirvesinin önemi daha da artmış durumda.
İlk fiyatlamalarda Asya cephesi sabahın erken saatlerinde görülen kayıplarını bir miktar telafi etmiş görünse de tablo halen
karışık. PBOC’nin günlük yuan referans kurunu düşürmesi ile beraber oluşan satış dalgası Çin’de yerini alımlara bırakırken,
Shinzo Abe’nin danışmanından gelen ek teşvik sinyallerine rağmen Japonya borsası satış tarafında. Hafta başından bu
yana, jeopolitik riskler temelinde diğer gelişmekte olan ülke (GOÜ) paralarından bağımsız hareket eden TL, gün açılışında
2,9830’lara kadar yükselse de 2,98 etrafında sert dalgalanmalar ile stabilize olma çabasında. ABD vadelilerinin kapanışımız
sonrası yukarı yönlü hareketi bir miktar iyimserlik yaratmakta.
Yatay açılan BIST-100 cephesinde, günlük grafiklerde bazı göstergeler toparlanma çabasında olsa da alıcılar halen yeteri
kadar güçlü değil. Mevcut jeopolitik gündeme bağlı olarak volatilitenin yüksek olduğunu görebiliriz. 70.400 ilk destek seviyesi
olarak izlenecek olup, söz konusu seviyenin altında 70.000 ve 69.400’ü izleyeceğiz. 71.500 direnci ise geçerliliğini koruyor.
Yükselişin devamı için 71.500 üzerinde kapanış gerçekleşmeli.

Bugün Açıklanacak Veriler
11:30 İngiltere İşsizlik Oranı Ara. (Bekl: %5.0)
15:30 ABD Konut Başlangıçları Aylık-Oca. (Bekl: %1.8)
15:30 ABD İnşaat İzinleri Aylık-Oca. (Bekl: -%0.3)
15:30 ABD ÜFE-Aylık Oca. (Bekl: -%0.2)

15:30 ABD ÜFE-Yıllık Oca. (Bekl: -%0.6)
16:15 ABD Sanayi Üretimi Aylık-Oca. (Bekl: %0.3)
16:15 ABD Kapasite Kullanım Oranı Oca. (Bekl: %76.7)
21:00 ABD Fed 26-27 Ocak Toplantı Tutanakları yayınlanacak.

Öne Çıkan Haberler
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 Doha'da yapılan toplantıda Rusya, Suudi Arabistan, Venezüella ve Katar, varil fiyatı bir yılda yüzde 70 düşerek, 28 dolara
kadar gerileyen petrolde üretimi dondurma kararı aldı. Alınan karar doğrultusunda, 11 Ocak 2016'daki seviyede üretim
yapılacak. *Sabah Doha sonrası gözler Tahran’da. Herhangi bir anlaşmada kritik öneme sahip olan iki OPEC üyesi İran ve
Irak, bugün, Venezuela'nın da katılımıyla bir toplantı düzenleyecek. *BloombergHT İran Petrol Bakanı Bijan Zanganeh,
İran'ın küresel petrol piyasasında kendisine uygun bir pazar payı elde etme hedefinden vazgeçmeyeceğini söyledi. *Dünya
 Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin danışmanı Etsuro Honda, Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) Mart ayındaki toplantıda
teşviği artırabileceğini söyledi. *BloombergHT
 Boston Fed Başkanı Eric Rosengren, Fed'in amaçlarına doğru ilerleme olduğunu görmesi gerektiğini söyledi. Philadelphia
Fed Başkanı Patrick Harker ise enflasyonda iyileşme görülene kadar Fed'in faiz konusunda beklemesi gerektiğini söyledi.
*BloombergHT
 ZEW'den yapılan açıklamaya göre, kurumsal yatırımcı ve analistlerin ekonomiye duyduğu güveni ölçen ZEW Endeksi,
Almanya'da şubatta bir önceki aya kıyasla 9,2 puan azalarak 1 seviyesine geriledi. şubat ayı Cari Durum Endeksi de azalış
kaydetti. Bir önceki ay 59,7 olan söz konusu endeks, şubatta 7,4 puan azalarak 52,3 puana indi. *Dünya
 ABD'de New York bölgesi civarındaki imalat hareketliliğini ölçen Empire State Endeksi Şubat ayında -16,64 puana geldi.
Dünya
 İngiltere’de 45 aydır aralıksız yükselen konut fiyatları yükselişini Aralık ayında %6,7 oranıyla sürdürdü. Tüketici fiyatları ise
ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0.3 artarak beklentiler düzeyinde gerçekleşti ve 12 ayın zirvesine
yükseldi. *Dünya
 Avrupa Merkez Bankası (AMB) Yönetim Konseyi üyesi Ewald Nowotny, Mart toplantısına ilişkin oluşan aşırı beklentilerden
dolayı endişeli olduğunu söyledi. *BloombergHT
 Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, "2016'da, GSYH büyümesi yüzde 4,5 ve bu büyüme hızı ile uyumlu işsizlik oranı yüzde
10,2 olarak öngörülmüştür" dedi. *BloombergHT Yılmaz ayrıca özel ve kamu yatırımlarında önemli miktarda artış olacağını
belirterek, “2015’te 405.8 milyar TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilen toplam sabit sermaye yatırımlarının bu yıl reel olarak
yüzde 6.3 artışla 464 milyar TL olması beklenmektedir. Bunun yüzde 78.6’sının özel kesim tarafından gerçekleştirilmesi
öngörülmektedir” dedi. *Star
 Yuan, Çin Merkez Bankası'nın (PBOC) dolardaki yükselişi takip ederek yuanın günlük resmi referans kurunu aşağıda fiks
etmesi ve yerel basının sermaye çıkışlarının hızlanacağına ilişkin endişeleri dile getirmesi ile birlikte bir ayı aşkın sürenin en
büyük iki günlük yükselişine yöneldi. *BloombergHT
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Akaryakıt dağıtım şirketleri, benzinin litre fiyatında ortalama 8 kuruşluk zam yaptı. *Anadolu Ajansı
Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2016 Ocak'ta önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,3
büyüdü. *BloombergHT Otomotiv Distributörleri Derneği 2016 yılı Ocak ayı Avrupa Otomobil Pazar Değerlendirmesi'ne göre, Türkiye, Avrupa otomobil
satışlarında 11'inci sırada yer aldı. *Sabah
AKENR: Şirket, vergi dairesine açıkladığı 2015 yılı finansallarına göre 24.1 mn TL net zarar açıklamıştır.
AKFGY: Şirket bağlı ortaklığı Akfen Karaköy Gayrimenkul Yatırımları ve İnşaat A.Ş. tarafından İstanbul'un en eski ticaret merkezlerinden biri olan Karaköy'de
beş yıldızlı olarak yatırımı yapılan 200 odalı Novotel İstanbul Bosphorus (Karaköy), hizmete açılmıştır. Böylece şirketin yurtiçi ve yurtdışında faaliyete geçen
otel sayısı 19'a yükselmiştir.
AKGRT: Şirket, 2016 yılı Ocak ayında yıllık bazda %6 artışla 213.9 mn TL tahmini prim üretimi gerçekleştirmiştir.
AKGUV: Şirket, Piyasa şartları dikkate alınarak 18 Şubat 2016 tarihinden itibaren geri alım programı çerçevesinde, azami 1.000.000 adet payı aşmayacak
şekilde ve 29 Nisan 2016 tarihinde sonlandırılmak üzere 8 TL fiyat seviyesine kadar, gerekli görülen durumlarda alınabilecek paylar için fon ayrılması ve
işlemlerin Yönetim Kurulu Başkanı Necmeddin Şimşek tarafından yürütülmesine karar verilmiştir.
AKSEL: Şirket, SPK’nın kararı kapsamında 31.12.2015 ya da daha güncel tablolarla yeniden bedelli sermaye artırımı için başvuru yapılmasına, Staroil
Petrolcülük A.Ş.'nin değerinin tespitine ilişkin 30.06.2015 tarihli finansal verilerine yeni bir değerleme raporu hazırlatılmasına ve bu raporun kamuoyu ile
paylaşılmasına karar verilmiştir.
AKSGY: Şirket, gerek görüldüğü takdirde ödenmiş/çıkarılmış sermayenin %2'sine kadar pay için, kamuya açıklanan son mali tablolara göre özkaynak
değerinin %30 iskontolu değerine denk gelen birim hisse fiyatının altındaki her türlü hisse fiyatıyla Borsa'da geri alımının yapılabilmesine, geri alım
programının, 2015 yılı Genel Kurul tarihine kadar geçerli olmasına ve geri alım programının geri alıma konu azami pay sayısına ulaşılmasına kadar sürmesine
karar verilmiştir.
ALARK: Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş.'nin, diğer bağlı ortaklığımız Alamsaş Alarko Ağır Makina Sanayii A.Ş.'yi devralmak suretiyle birleşmesi,
birleşmenin 31.01.2016 tarihli bilançoları üzerinden ve Alamsaş Alarko Ağır Makina Sanayii A.Ş.'nin 31.01.2016 tarihli bilançosunun tüm aktif ve pasiflerinin bir
kül halinde Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş.'ye devrolması suretiyle gerçekleşmesine karar verilmiştir.
ALCTL: Nokia Corporation, zorunlu pay alma teklifinde bulunma yükümlülüğüne ilişkin muafiyete dair SPK’ya başvuruda bulunmuştur.
ARTOG: Şirket tarafına kesilen toplam 925.308 TL idari Para Cezasının iptali Talebi için ANKARA 5.İdare Mahkemesine cezanın iptali için dava açmıştır.
AVISA: Şirket, 2016 yılı Ocak ayında yıllık bazda %12,7 artışla 20.8 mn TL tahmini prim üretimi gerçekleştirmiştir.
FMIZP: Şirket, pim üretim tesisi modernizasyonu konularında almış olduğu teşvik belgesinin Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel
Müdürlüğünce yatırım tamamlama vizesi yapılarak belge kapatılmıştır.
GLYHO: Şirket bağlı ortaklığı Global Liman İşletmeleri A.Ş., Fransa'da yerleşik Bouygues Batıment International ile ortak olarak kurmuş oldukları Dubrovnik
International Cruise Port Investment d.o.o. unvanlı şirketin, Dubrovnik Liman Başkanlığı ile Dubrovnik Gruz Limanı'nın 40 yıl süreyle işletilmesini düzenleyen
imtiyaz sözleşmesine ilişkin bir "ön anlaşma" imzaladığını Şirket’e bildirmiştir.
GNPWR: Şirketimizin devam eden alacak davası ile alakalı, dosya hakimi izinli olduğundan dolayı, duruşma tarihi 05.05.2016 tarihine ertelenmiştir. İzinli
hakimin yerine bakan hakim zaptı onaylamadığından ve UYAP sistemine girmediğinden dolayı duruşma zaptı, alınamamış ve yayınlanamamıştır.
ISCTR: Banka ISGYO paylarında 1,63-1,64 TL fiyat aralığından 543.638 adet alış işlemi gerçekleştirerek payını %43,51 seviyesine ulaştırmıştır. ISFIN
payında ise 0,79 TL fiyattan 90.415 lot alış işlemi gerçekleştirerek payını %29.31 seviyesine düşürmüştür.
ISGSY: Şirket 2015 yılı kârından temettü dağıtmama kararı almıştır.
IZMDC: Şahin Koç Çelik San. A.Ş, 1,97-1,98 TL fiyat aralığından 150 bin TL’lik pay alımı gerçekleştirerek pay oranını %58,09’dan %58,13’e yükseltmiştir
KARSN: Şirket, vergi dairesine açıkladığı 2015 yılı finansallarına göre 51.8 mn TL net zarar açıklamıştır.
LKMNH: Şirket geri alım programı kapsamında 2,25-2,27 TL fiyat aralığından 15.500 adet alış işlemi gerçekleştirerek pay oranını %2,99’dan %3,06’ya
çıkarmıştır.
PETUN: Şirket, vergi dairesine açıkladığı 2015 yılı finansallarına göre 49.2 mn TL net kâr açıklamıştır.
POLHO: Bağlı ortaklığımız Polisan Boya Sanayi Ticaret A.Ş. tarafından yapılması planlanan boya üretim ve depolama tesisi inşaatı için anahtar teslim modeli
ile anlaşılmıştır. Yatırım tutarının 35 milyon dolar olması planlanmış olup, tahmini bitirilme süresi olarak 2016 yılsonu hedeflenmektedir.
RAYSG: Şirket, 2016 yılı Ocak ayında yıllık bazda %48,7 artışla 44.3 mn TL tahmini prim üretimi gerçekleştirmiştir.
TACTR: Şirket bünyesinde bulunan tavuk kümesleri ile ilgili işlerini fason tavuk yetiştirmedeki yüksek maliyet ve ekonomik koşullardan dolayı durdurma kararı
almıştır. Firma bünyesinde bulunan kümesleri kiraya vererek yıllık 599.400 TL kira geliri elde edilecektir. Kira sözleşmesi 2 yıllık yapılmış olup süre sonunda
maliyetlerin ve piyasa şartlarının fason tavuk yetiştirmeye elverişli hale gelmesi halinde tekrardan fason tavuk yetiştiriciliğine başlanabilecektir.
THYAO: Şirket’in açıkladığı Ocak 2015 verilerine göre Ocak 2015 döneminde 4,3 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2016 yılının aynı döneminde %8,1 artışla
4,7 milyona ulaşmıştır. Yolcu doluluk oranı 2,2 puanlık düşüş ile %74,2 olarak gerçekleşmiştir. Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak 2015 döneminde 8,7 milyar iken,
2016 yılının aynı döneminde %12,1 artarak 9,7 milyara ulaşmıştır. Yorum: Transfer yolcuları ağırlığının artması, THY’nin turizmle ilgili risklere karşı
hassasiyetini bir nebze esnetiyor. Haber etkisinin kısa vadede pozitif katkı yapmasını bekliyoruz.
TMSN: Şirket, vergi dairesine açıkladığı 2015 yılı finansallarına göre 25.4 mn TL net kâr açıklamıştır.
VESTL: Şirket, 4Ç15 döneminde bir önceki çeyreğe göre %388, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %651 artışla 140.9 mn TL net kâr açıklamıştır. (YF
Beklentisi: 48 mn TL). 2015 yılı kârı ise, yıllık %39 azalışla 59.6 mn TL seviyesine gerilemiştir. Yorum: Şirketin operasyonel performansı beklentilerimiz
dahilinde geldi. Kur kazançları ve faaliyet dışı gelirler, net kârı destekledi. Finansalların, hisse fiyatını kısa vadede, hafif pozitif etkilemesini
bekliyoruz.

Makro Haberler
 Açıklanan makroekonomik veri bulunmamaktadır.
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Uzun Vadeli Portföy Önerimiz
GÜNCELLENMİŞ MODEL PORTFÖY* - Araştırma
Önc.
Hisse
Kapanış Gün K. Değ. (%) Hedef
-0,83% 16,30
AKCNS
13,10
13,21
0,43% 8,80
GARAN
7,00
6,97
-0,11% 13,20
HALKB
9,41
9,42
-1,09% 21,00
MGROS 14,58
14,74
2,30% 13,00
TCELL
10,68
10,44
0,91% 9,00
THYAO
6,62
6,56
-2,50% 24,00
TOASO 18,75
19,23
-0,49% 93,10
TUPRS
71,70
72,05

Getiri
Potans.(%)
24,4%
25,7%
40,3%
44,0%
21,7%
36,0%
28,0%
29,8%

* 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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