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Piyasa Beklentisi
Dün günü ilk yarısında alıcılı bir seyir izleyen ve 84.429’a kadar yükselen endeks kapanışa
doğru ivme kazanan satışlar ile geriledi ve günü %0.32 oranında değer kaybı ile 83.719
seviyesinden tamamladı. Bankacı hisselerinin önceki gün yaşanan yükselişte olduğu gibi
dünde kapanışta etkili olan satışlarda öncülük ettiğini görüldü. Bankacılık endeksi %0.81
oranında düşüş ile kapanırken, sanayi hisselerinin daha güçlü olduğu görüldü ve sanayi
endeksi %0.49’luk pozitif kapanış ile günü tamamladı. Dolar/TL’de ise haftanın ilk gününde
%0.46 oranında yükseliş ile 2.8415’den kapanış gerçekleşti.
Veri akışının kısıtlı olduğu dün öğleden önce, Almanya ve İngiltere enflasyon verileri
açıklandı. Almanya enflasyonu beklentileri karşılarken, İngiltere’de enflasyon yıllık %0,4 ile
toparlanma göstererek beklentiler dahilinde arttı. Çekirdek enflasyon ise yıllık bazda
tahminleri aşarak %1,5 seviyesinde yükseliş gösterdi. ABD’de ise ithalat fiyatları aylık %0,2
ile beklentileri karşılayamadı. Saat 21:00’da gelen bütçe dengesi ise 108 mlr dolar açık
vererek beklentiler dahilinde geldi.
Açıklamalar tarafında ise IMF’nin Küresel Büyüme Raporu’nda Çin hariç büyüme beklentileri
aşağı çekildi. Rapora göre küresel ekonomide büyüme beklentisi 2016 için %3,2 olurken,
Türkiye’nin 2016 yılında %3,8 büyüyeceği bekleniyor. 2016 yılı toplantılarında oy nhakkı
olmayan başkanlardan Jeffrey Lacker ve John Williams karışık mesajlar verdi. Lacker “4 faiz
artırımına ihtiyaç olabileceğini” belirtirken, Williams “iki veya üç faiz artırımı” beklediğini ifade
etti. 2016 için yedek üye olan Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker ise “kısa vadeli
politikaya daha ihtiyatlı yaklaştığının” altını çizdi. Özetle Fed başkanları, halen net bir
konsensus oluşturmaktan uzak görüntü çiziyorlar.
Bugün ABD’den 15:30’da açıklanacak olan perakende satışlar ve ÜFE verileri enflasyon
öncüsü olarak yakından izlenecek. Söz konusu verilerin beklentileri aşması, yarın
açıklanacak olan Mart ayı ABD TÜFE beklentisini yukarı çekebileceğinden negatif
fiyatlamalara neden olabilir. 21:00’da açıklanacak olan “Fed Bej Kitap” raporu ise
makroekonomik görünüm hakkında net bir fikir ortaya koyacağından, Fed politikalarına ışık
tutacaktır. Bu verlerin dışında 12:00’daki Euro Bölgesi Sanayi Üretimi izleniyor olacak.
Yurtiçinde ise önemli bir gündem yok.

En Çok Yükselen Hisseler
Hisse

Kapanış

IPEKE

1,30

Değ. (%)

7,4%

Hacim (TL)

19.306.386

TSPOR

1,89

7,4%

42.996.000

AYEN

3,57

7,2%

11.399.521

YAZIC

14,37

6,1%

8.060.172

MNDRS

0,56

5,7%

4.120.628

İlk fiyatlamalar Çin dış ticaret verisinin ve Rusya-Suudi Arabistan arasındaki anlaşmanın
küresel piyasaları olumlu etkilediğini gösteriyor. Çin’de yuan bazlı ihracatın Mart ayında yıllık
%18 artışı Japonya, Çin ve Hong Kong borsalarında %2’lere yakın değer kazanımlarına
neden oldu. Öte yandan ABD endeks vadelileri de bu havadan pozitif etkilenerek dün
kapanışımızdaki seviyelerin %1’e yakın üzerinde işlem görüyor. Petrol ise, üretimin
dondurulması anlaşması haberiyle beraber $44’ün üzerine atmış durumda. USD/TL’de bu
küresel gelişmelerden pozitif etkilenerek değer kazanımı atmosferine dahil olmuş
durumdadır. USD/TL açılış itibarıyla 2,8350’lere kadar gevşemiş durumdadır.
Alıcılı açılış beklediğimiz endekste 84.300-84.500 direnç bandını yakından izleyeceğiz. Dün
test edildikten sonra kâr satışlarıyla karşılaştığımız söz konusu seviyede benzer hareketler
yeniden görülebilir. 83.000 ise ilk destek olarak gün içi takip edilecek.

En Çok Düşen Hisseler
Hisse

Kapanış

BJKAS

5,94

Değ. (%)

-8,6%

742.609.841

Hacim (TL)

FINBN

5,42

-6,6%

7.752.467

AKFGY

1,58

-6,0%

4.590.720

AKPAZ
TEKTU

0,54
0,63

-3,6%
-3,1%

54.494
2.023.024

Bugün Açıklanacak Önemli Veriler
12:00 Euro Bölgesi Sanayi Üretimi – Aylık Şub. (Bekl: -%0,7)
12:00 Euro Bölgesi Sanayi Üretimi – Yıllık Şub. (Bekl: %1,3)
15:30 ABD Perakende Satışlar – Aylık Mar. (Bekl: %,1)
15:30 ABD Perakende Sat. (Oto. Hariç) – Aylık Mar. (B: %0,4)

15:30 ABD ÜFE-Aylık Mar. (Bekl: %0,2)
15:30 ABD Çekirdek ÜFE-Aylık Mar. (Bekl: %0,1)
17:00 Kanada MB (BoC) Faiz Kararı (Bekl: %0,5-Sabit)
21:00 ABD Fed “Bej Kitap” Raporu

Şirket Haberleri
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 ASELS: Şirket, 500 mn TL’lik iç kaynaklardan sermaye artırımı (%100 bedelsiz) için SPK’ya başvuruda bulunmuştur.
 ASLAN: Şirket, "Ön Ezici" yatırımı kapsamında, T.C. Ekonomi Bakanlığı'ndan 14.7 mn TL tutarında, 25.05.2015 başlangıç - 25.05.2018 bitiş
tarihli , KDV İstisnası , Gümrük Vergisi Muafiyeti destek unsurlu, yatırım teşvik belgesi almıştır.
 BOSSA: JCR Eurasia Rating, Şirket’in derecelendirme notlarının periyodik gözden geçirilme sürecinde Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu 'A-(Trk)'
ve görünümünü 'Stabil' olarak, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notu'nu ve görünümünü ise 'BBB-/ Stabil' olarak teyit etmiştir.
 CRFSA: Şirket’in 586.160.697 TL’lik iç kaynaklardan sermaye artırımı (%514,90186 bedelsiz) tescil edilmiş olup, pay dağıtımı 18 Nisan’da
gerçekleşecektir.
 DENGE: Şirket, 11 Nisan’da açıkladığı bedelsiz sermaye artırımı açıkalamasında, bölünmüş fiyatın iki TL’nin altına düşmesi nedeniyle
değişikliğe gitmiştir. Buna göre daha önce 6 mn TL (%75) bedelsiz sermaye artırımı 3 mn TL (%37,5) seviyesine revize edilmiştir.
 EKGYO: Şirket’in “Maslak 1453 Projesi”ne ilişkin yüklenici ile yapılan 10 No.lu Protokole göre 1.627.715.108.70 TL olan Asgari Şirket Payı
Toplam Geliri (AŞPTG), Ek 11 No.lu Protokole göre artarak 1.881.705.000 TL'ye çıkmıştır. Şirket, Vergi Dairesi’ne sunduğu finansallara göre
2015 yılında 952.4 mn TL kâr elde etmiştir. (2014: 951.2 mn TL)
 EUHOL: Şirket’in, bağlı ortaklığı Eurocity Bank AG'nde sahip olduğu %63,5 oranındaki hisselerin tamamını 14.1 mn Euro bedel üzerinden
Mustafa Şahin'e satış işleminin tamamlanmış olduğu açıklanmış, ardından işlem, SPK Özel Nitelikli işlemler tebliği kapsamında
değerlendirildiğinden karşılıklı olarak iptal edilmiştir.
 GSRAY: Şirket, Galatasaray Mağazacılık'ın %50,10'luk payı ve dolaylı olarak Galatasaray Mağazacılık'ın kontrolüne sahip olduğu
Galatasaray İletişim'in çoğunluk hisselerini 90.18 mn bedelle 2014 Mayıs’ta, Kalan %49,9’luk kısmı ise 74.95 mn TL bedelle Galatasaray
Spor Kulübü Derneği’ne satmıştı. Dernek faiz ve alacağın ödenmemesine istinaden Galatasaray Mağazacılık’ın %100 payını geri
devralmıştır.
 KARSN: Şirket’ten gelen açıklamada, Miami’de şehir belediyesinin 300 adet 12 metre sıkıştırılmış doğalgaz yakıtlı otobüs ihalesine teklif
veren Nopetro LLC ve Obrascon Huarte Lain S.A. (OHL) ortak girişim şirketinin otobüs üretimi için ihale sonucunun 2015 yılı ilk yarısında
açıklanmasının beklendiğini ancak henüz sürecin sonuçlanmadığını açıklamıştır.
 LKMNH: Şirket, daha önceden kuruluşuna ilişkin karar aldığı %49 kurucu ortak olacağı Lokman Hekim Tıp Merkezleri A.Ş.’nin açılış
işlemlerini tamamlamıştır.
 MEPET: Şirket, Gürcistan-Batum’da bulunan Batumı Intourıst LLC şirketinin %50 payına sahip ortaklarından Metro Avrasya Georgia Joint
Stock Company ile Batumı Intourıst LLC'nin %40 payının satın alınması için görüşmelerin ve gerekli işlemlerin başlatılmasına karar vermiştir.
Söz konusu Şirket, 'Intourist Palace Oteli'nin sahibi olan Metro Intourıst Batumı JSC paylarının tamamına sahiptir.
 MGROS: Şirket, Migros 2016 yılına ilişkin tahminlerini açıkladı. Şirket bu yıl 150-200 adet yeni mağaza açılışı yapmayı ve çift haneli ciro
artışı tahmin etmektedir. Şirket bugün FAVÖK marj tahminini %6.0 - %6.5 olarak açıkladı. (YF Tahmini: %6.0 seviyesinde) YF Araştırma
Yorum: Şirketin açıkladığı bu tahmin gösteriyor ki, asgari ücret artışı şirketinin karlılığı üzerinde olumsuz bir etki yaratmıyor.
Hisseler bir süredir asgari ücret artışının marjları olumsuz etkileyeceği endişesiyle zayıf performans gösteriyordu. Bu haberle
birlikte hisselerin kısa vadede güçlü performans göstermesini bekliyoruz.
 NTHOL: Karadağ’de yapılan Casino yatırımlarına ilişkin olarak, Podgorica şehrinde bulunan Hilton Oteli'nin içindeki Merit Casino
Montenegro, Net Montenegro d.o.o., Budva şehrinde bulunan Hotel Avala'nın içindeki Merit Casino Avala, Merit Montenegro d.o.o. isimli
iştirak aracılığıyla faaliyete geçmiştir.
 SAYAS: Borsi GmbH Co. KG isimli iştirak Daimler AG'nin yeni Mercedes Benz Sprinter modeli ile ilgili 53,8 milyon Euro tutarında iş almıştır.
Üretimleri 10 yıl boyunca sürecek olan Mercedes Benz'in Avrupa'da üretilen tüm Sprinter modelinin Pencere Çerçevesi Kaplamaları (40,3
milyon avro / 10 yıl = 4,03 milyon avro/yıl) ve Kayan (sürgülü) kapı (13,5 milyon avro /10 yıl = 1,35 milyon avro/yıl) Borsi tarafından Almanya
Schutterwald'de mukim fabrikasında üretilecektir. Yıllık ortalama 5,38 milyon Euro Mercedes-Benz’e üretim yapılacaktır.
 SNPAM/SONME: Şirket’ler, iştirakleri olan Sönmez Çimento Yapı ve Madencilik San. ve Tic. A.Ş’nin 85 mn TL’lik bedelli sermaye
artırımlarına %15’er payları nisbetinde katılma kararı almıştır. Buna göre her iki şirket, sorumlulukları kapsamındaki ödemenin 3.187.500
TL’lik kısmını peşin, kalan 9.562.500 TL bakiyeyi ise tescilden itibaren 24 ay içerisinde ödeyecektir.
 THYAO: Şirket, Celestial Aviation Trading 56 Limited firmasından 1 adet B777-300ER uçağının 4 yıllığına kiralanmasına karar vermiştir.
 TKNSA: Serra Sabancı, 6,34 – 6,46 TL fiyat aralığından 536.937 adet satış işlemi gerçekleştirerek pay oranını %4,58’den %4,09’a çekmiştir.
 VESTL: Şirket’in %100 dolaylı bağlı ortaklığı olan Vestel Iberia SL ile İspanya'da mukim Telefonica de Espana S.A. ("Telefonica") arasında,
Movistar markalı, internet tabanlı TV çözümlerini içeren televizyon üretimi için gerçekleştirilmesi planlanan proje kapsamında taraflar
anlaşmaya varmış olup, sevkiyatlar başlamıştır. YF Araştırma Yorumu: Vestel, Telefonica’ya yılda 1 mn adet akıllı TV ihracatı yapmayı
planlıyor. Bu miktar, yıllık TV üretim kapasitesinin yaklaşık %10’una isabet etmekte.
 YKGYO: Şirket ile %100 bağlı ortaklığı Gelişim Gayrimenkul ve Yat. Tic. A.Ş.’nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirket tarafından
"devir alınması" suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleştirilmesine karar verilmiştir. Söz konusu işlem için çalışmalar başlamış olup,
kolaylaştırılmış usulde olacağı için ayrılam hakkı kullandırılmaması kararı alınmıştır.
 ZOREN: Kütahya İl Özel İdaresi’nin, Şirket’in Jeotermal arama ruhsatının 1 senelik süre uzatımına ilişkin talebinin reddedilmesine karşı
açılan davada Şirket lehine karar verilmesi üzerine, "Yargı Kararının Gereğinin Yerine Getirilmesi ve Süre Uzatım Başvurusu" talebiyle
Kütahya İl Özel İdaresi'ne yapılan yeni başvuru Kütahya İl Özel İdaresi tarafından reddedilmiş olup, Şirket 60 gün içerisinde dava yolunun
açık olduğu ifade edilmiştir.

Makro Haberler
 Açıklanan makroekonomik bir veri bulunmamaktadır.
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Uzun Vadeli Portföy Önerimiz
GÜNCELLENMİŞ MODEL PORTFÖY* - Araştırma
Önc.
Hisse
Kapanış Gün K. Değ. (%) Hedef
0,00% 8,28
AKBNK
8,12
8,12
-1,57% 8,79
GARAN
8,17
8,30
3,62% 21,00
MGROS 19,17
18,50
0,43% 13,00
TCELL
11,59
11,54
-1,17% 9,00
THYAO
7,63
7,72
0,16% 8,00
TKNSA
6,32
6,31
-0,54% 24,00
TOASO 22,14
22,26
0,95% 86,60
TUPRS
74,10
73,40

Getiri
Potans.(%)
2,0%
7,6%
9,5%
12,2%
18,0%
26,6%
8,4%
16,9%

* 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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