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Piyasa Beklentisi
Küresel bazda kâr realizasyonlarının etkisiyle satıcılı bir başlangıç sonrası
baskının artarak sürdüğü BIST-100 endeksi, dün günü %1,08 değer kaybı ile
82.964 seviyesinden kapanırken, Pazartesi günkü değer kazanımının önemli bir
kısmını geri verdi. Satışlar sanayi hisseleri öncülüğünde gerçekleşirken, Sanayi
endeksi %1,11, bankacılık endeksi ise %0,97 değer kaybetti.
Avrupa ve ABD’den gelen Hizmet PMI verileri günün en önemli verileri olarak
karşımıza çıktı. Avrupa cephesinde hizmet PMI’ları bir miktar beklentilerin
altında kalırken, ABD cephesinde ise hizmet sektörünün büyüdüğüne işaret etti.
ISM endeksi ise günün en önemli verisi olarak karşımıza çıktı. Özellikle istihdam
ve fiyatlar alt endeksini takip ettiğimiz ISM tarafında 54,5 ile beklentileri aşan
verinin yanı sıra, istihdam alt endeksinin yeniden 50 üzerine çıkması pozitif bir
gelişme olarak karşımıza çıktı. Fiyatlar tarafı da 49.1 ile “50” kritik seviyesine
yaklaşarak enflasyonist beklentileri güçlendirdi.
Bugün özelinde akşam 21:00’da açıklanacak olan Mart ayı Fed FOMC toplantı
tutanakları takip ediliyor olacak. Söz konusu tutanaklar, Yellen’in güvercin
açıklamaları sonrası bir miktar önemini kaybetse de, detaylardan ikinci faiz
artırımının zamanlaması ve ekonomik görünüme ilişkin mesajlar alınmaya
çalışılacak.
İlk fiyatlamalar, Asya borsalarının karışık, ABD vadelilerinin yatay seyrettiğine,
Avrupa piyasalarının ise alıcılı açılmasının beklendiğine işaret ediyor. Petrol
cephesindeki yükseliş eğilimi de gün içi iyimserliği destekliyor. Öte yandan
USD/TL’nin dünkü kapanışına yakın seyri BIST-100’ün de bu iyimserlikten pay
alabileceğine işaret ediyor.
Teknik olarak 83.500 direnci ilk seviye olarak karşımıza çıkarken, 81.700 alt
desteğini ise aşağı yönlü hareketlerde yakından izliyor olacağız. 81.000 de yer
alan “ikili zirve formasyonu” boyun çizgisinin kırılması halinde satışların
düzeltmeden çok kısa vadeli trend olarak algılanabileceği endekste, 84.300’ü ise
yukarı yönlü hareketlerin devamında izliyor olacağız.
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En Çok Düşen Hisseler
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14:00 ABD MBA Mortgage Başvuruları (Önck: -%1)
19:20 ABD Fed/Mester konuşacak.
21:00 ABD Fed 15-16 Mart FOMC Toplantı Tutanakları
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 AKGUV: Akdeniz Girişim Holding A.Ş, 3.1 mn lotluk payın borsada işlem görmesi hususunda MKK’ya başvuruda bulunmuştur.
 EGLYO (VERUS): Şirket, girişim sermayesi yatırımı olan Enda Enerji Holding A.Ş'de sahip olduğu payların tümünün satışına dair Verusa
Holding A.Ş.'den toplam 6.209.400,80 TL tahsil etmiş olup, bakiyenin 15 Nisan 2016 tarihine kadar tahsil edilmesi yönünde taraflar mutabık
kalmıştır.
 FLAP: Şirket, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı tarafından 2016 yılı Kasım ayında Ankara'da gerçekleştirilecek
olan "12. Hipofiz Sempozyumu"nun organizasyonu görevini üstlenmiştir.
 GEREL: Axa Poland, 2,27 TL fiyattan 960.673 lot hisse satarak pay oranını %5,05’ten %3,13’e düşürmüştür.
 KCHOL: Holding’in brüt 0,291 TL (net 0,24735 TL) temettüsü 12 Nisan’da dağıtılacaktır.
 KOMHL: Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 1.285.500 TL bedelli fotokopi kağıdı ihalesi işini, grup şirketlerinden
Kombassan Kağıt Matbaa Gıda ve Tekstil San.Tic. A.Ş. almıştır.
 KRSAN (ETILR): Şirket, ETILR payları ile ilgili olarak 1,20-1,40 TL fiyattan 481.220 adet satış işlemi gerçekleştirerek, pay oranını %22,93’ten
%18,79’a düşürmüştür.
 MEPET (TRCAS): Dörtdivan Bolu mevkiinde bulunan akaryakıt istasyonları, Sungurlu Mavi Ocak Akaryakıt istasyonu, Susurluk Akaryakıt
İstasyonu ve Üniversite-Edirne Akaryakıt İstasyonu ile ilgili Shell-Turcas A.Ş. ile imzalanan bayilik sözleşmesi çerçevesinde 5 yıllık yatırım
bedeli olan toplam 16.1 mn TL’n,n 4.6 mn TL’si tahsil edilmiş olup, 10 mn TL’si daha fatura edilmiştir.
 NUHCM: Şirket’in basında çıkan haberlere ilişkin olarak yaptığı açıklamaya göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aleyhine açmış olduğu ÇED
olumlu kararının iptali istemli dava, Kocaeli 2. İdare Mahkemesi tarafından ret edilmiştir. Davacının gerçekleştirdiği temyiz işlemi üzerine
Danıştay 14. Dairesi kararı bozarak ÇED olumlu kararının iptaline karar vermiştir. Danıştay kararına istinaden gerekli hukuki girişimlerde
bulunulmuştur.
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 RYGYO: Şirket portföyünde yer alan Antalya-Kepez’de 3.000 m arsa üzerinde bulunan 5.730 m 'lik deponun 1.600 m depolama alanı için
Seher Gıda Pazarlama San.ve Tic.A.Ş. ile toplam 5 yıllığına kira sözleşmesi imzalanmıştır. Depolardan 5 yılda yaklaşık 2 mn TL gelir elde
edilecektir.
 THYAO: Şirket’in dün gerçekleşen Genel Kurul’unda, daha önce açıkladığı pay geri alım programı kabul edildi.
 TTRAK: Türk Traktör, Mart ayında 4.798 adet traktör üretimi gerçkleştirirken, müşteriye fabrikadan 3.486 adet satış gerçekleştirirken 1.258
adet traktörü de ihraç etmiştir. Yorum: Toplamda satılan 4.744 adet traktör, geçen yılın aynı dönemine göre %9’luk bir artışa işaret
etmektedir.
 TUPRS: Şirket’in brüt 6,5 TL (net 5,525 TL) temettüsü 6 Nisan’da (Bugün) dağıtılacaktır.
 ULAS: Şirket ile Konak Evleri İnş.Tur.San.Tic.Ltd.Şti ile yapılan sözleşme gereği, Şirkete ait olan arsa ile ilgili T.C.Alanya Belediyesi İmar ve
Şehircilik Müdürlüğü'nden yapı ruhsatının alındığı Konak Evleri İnş.Tur.San.Tic.Ltd.Şti.'nce bugün itibariyle şirketimize bildirilmiştir.
 VAKBN (SKBNK): Şirket’in bir gazetede çıkan ve diğer basın yayın organlarında yer verilen "Kazak BTA'nın Şekerbank'taki 9.4'lük hissesi
icradan satılacak" başlıklı haber ile ilgili yaptığı açıklamada 2007 yılında BTA Bank JSC'nin teminat mektubu ile kredi kullandırılan ELT
Lojistik Ltd. Şti.'nin kredi geri ödemesinde yaşanan aksama nedeniyle BTA Bank JSC ve BTA Securities JSC aleyhine açılan alacak davası
Banka lehine sonuçlanmış; Mahkeme kararının infazı için başlatılan icra takibi çerçevesinde BTA Securities JSC'nin maliki olduğu Şekerbank
T.A.Ş. hisselerinin bir kısmı İcra Müdürlüğü'nce satışa çıkartılmıştır. Konu ile ilgili hukuki süreç devam etmektedir.
 VERTU (GEREL): Yüksel Kardeş, opsiyonunu kullanmak amacıyla TSP başvurusunda bulunarak, satış işlemi 2,70 TL fiyattan 6 Nisan’da
gerçekleştirilecektir.
 YGGYO: Şirket portföyünde bulunan Ankamall Alış Veriş Merkezindeki kiracılarımızdan sözleşme yükümlülüklerini yerine getiren
kiracılarımıza kesilecek kira faturalarında müktesep hak teşkil etmemek, Şirketimiz lehine olan düzenleme haklarına halel gelmemek, kira
bedellerinden tenzilat yapıldığı anlamına gelmemek üzere, sabit kur uygulamasına ek olarak Nisan 2016 faturalarına uygulanmak üzere ilave
%17 indirim yapılmasına karar verilmiştir.
 YKGYO: Şirket’in Ankara-Ankara projesine ilişkin olarak yıkım işlemi iptaline ilişkin mahkeme kararına temyiz başvurusunun reddedildiği ve
kararın Danıştay’ca onaylandığı açıklanmıştır. Karar düzeltme yolu 15 gün içinde mümkündür.
 ZOREN: Şirket’in %100 bağlı ortaklığı Zorlu Doğal Elektrik Üretimi AŞ Denizli ve Aydın il sınırlarında yer alan Karataş mevkiinde kurmayı
planladığı ve daha önce önlisans aldığı 95,2 MW kurulu güce sahip olacak Kızıldere III jeotermal enerji santrali projesi için önlisans süresi
içinde yapılması gereken işlemleri tamamlayarak üretim lisansı almak üzere EPDK'ya başvurmuştur. EPDK, Şirket’in Konya-Çumra’da
kurmayı planladığı 18 MW kurulu güce sahip olacak Alibeyhöyüğü Güneş Enerji Santrali Projesi için Şirketimize 30 ay süreyle geçerli olacak
önlisans vermiştir.

Makro Haberler
 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi TÜFE
bazında martta bir önceki aya göre 0,68 puan artarak 100,53'e yükseldi. Böylece reel efektif döviz kuru Nisan 2015'ten bu yana en yüksek
seviyesine çıktı. Endeks şubat ayında 98,85 düzeyindeydi. *Hürriyet
 TCMB bugün yayınladığı "Mart Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporunda" enflasyon dinamiklerine ilişkin görüşlerini paylaştı. Raporda şu ifadelere yer
verildi: "TCMB Mart ayında tüketici fiyatları yüzde 0,04 oranında düşüş kaydetmiş ve yıllık enflasyon 1,32 puan azalarak yüzde 7,46 olmuştur.
Mart ayı Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti’nde de ifade edildiği gibi, yıllık enflasyondaki bu düşüşte işlenmemiş gıda fiyatları belirleyici
olmuştur. Döviz kurlarının yıllık enflasyon üzerindeki birikimli etkileri azalmaya devam etmektedir. Bu doğrultuda çekirdek göstergelerin yıllık
enflasyonu bir miktar düşüş kaydetmiş, ana eğilimlerindeki iyileşme ise devam etmiştir." *BloombergHT

6 Nisan 2016

Uzun Vadeli Portföy Önerimiz
GÜNCELLENMİŞ MODEL PORTFÖY* - Araştırma
Önc.
Hisse
Kapanış Gün K. Değ. (%) Hedef
-0,62% 16,30
AKCNS
14,50
14,59
-0,95% 8,80
GARAN
8,30
8,38
-1,08% 13,20
HALKB
10,10
10,21
-1,55% 21,00
MGROS 17,76
18,04
-2,13% 13,00
TCELL
11,47
11,72
-0,38% 9,00
THYAO
7,81
7,84
-3,43% 8,00
TKNSA
6,20
6,42
-3,29% 24,00
TOASO 22,94
23,72
-0,88% 93,10
TUPRS
78,80
79,50

Getiri
Potans.(%)
12,4%
6,0%
30,7%
18,2%
13,3%
15,2%
29,0%
4,6%
18,1%

* 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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