Günlük Bülten

1 Mart 2018

Piyasa Beklentisi

Haftalık Ajanda

Çarşamba günü, küresel piyasaların etkisiyle negatif açılış yapan Borsa İstanbul,
günün geri kalanında sanayi hisselerinde görülen alıcılı görünümün desteğiyle
pozitif bir seyir izleyerek kayıplarını telafi etti ve %0.10 sınırlı artış ile 118.950
seviyesinden kapandı. Sanayi ve Banka endeksleri, birbirlerine göre ayrışma
gösterdi. Banka endeksinde %0.42 düşüş yaşanırken, Sanayi endeksinde değer
kazancı %0.94’ü buldu. Serbest piyasa da Dolar/TL, 3.8015 seviyesinden alıcılı
açılışı sonrası dalgalı seyir izleyerek gün sonunda 3.7985 seviyesine geri çekilse
de önceki gününe göre %0.21 yükseliş gösterdi.
Bugün, endeks yine negatif küresel koşulların etkisinde güne başlayacak. Veri
takvimine bakıldığında; Piyasalar gene FED Başkanı Powell’ın TSİ 18:00’da
yapacağı konuşmaya odaklanacak. Yurt içinde, imalat PMI verisi bulunurken, seans
sonrasında Anadolu Efes, Kardemir ve Petkim finansallarını açıklayacak. Yurt
dışında Avrupa’dan gelecek olan imalat PMI ve Euro bölgesi işsizlik oranı
izlenecekken Amerika tarafında ise imalat PMI, kişisel gelir/gider,PCE fiyat
endeksleri ve işsizlik maaşı başvuruları verileri piyasa oyuncuları tarafından
yakından takip edilecek.
Yurtdışı piyasalara baktığımızda yeni günde, Asya piyasalarında karışık bir seyir
görüyoruz. Avrupa piyasalarında ise satıcılı bir açılış bekleniyor. Amerikan
vadelilerinde an itibariyle negatif bir görünüm hakim. Euro/USD paritesinde ise
dünkü geri çekilme devam ederek ile 1.2190 seviyelerinden işlem görüyor.
Endeksi teknik olarak değerlendirdiğimizde ise endeksin güne satıcılı başlamasını
bekliyoruz. Gün içi işlemlerde 118.300-118.400 bandını gün içi ilk destek seviyeleri
olarak takip ediyor olacağız. Son 2 işlem gününde üzerinde tutunduğumuz bu
destek bandının üzerinde kalındığı sürece endekste güç korunacaktır. Bu nedenle
mevcut taşınan pozisyonların 118.400 seviyesinin üzerinde korunmasını uygun
buluyoruz. Endekste açılış sonrasında etkili olabilecek yükseliş denemelerinde ise
119.200’ü ilk direnç seviyesi olarak takip edeceğiz

VIOP-Endeks 30 Sözleşmesi:
Nisan vadeli sözleşmesi, satıcılı açılışı sonrası gün içi negatif seyir izleyerek gün
sonunda %0.23 değer kaybı ile 145.850 seviyesinden kapadı.
Bugüne satıcılı başlamasını beklediğimiz sözleşmede, Günlük göstergelerindeki pozitif
görünüme rağmen saatlik göstergelerinde bozulma yaşanıyor. Sözleşmede, bugün
olası gün içi geri çekilmelerde 145.150 ve 144.300 seviyelerini destekler olarak takip
edeceğiz.
Yükseliş hareketleri için 146.700 direnç seviyesi olarak hedeflenebilir. Bu seviye
üzerinde kalınması halinde alış hareketleri hızlanabilir.
Bugün Açıklanacak Önemli Veriler
10:00 Türkiye İmalat PMI Şub. (Önc: 55,7)
11:55 Almanya İmalat PMI Şub.-Nihai (Bekl: 60,3)
12:00 Euro Bölgesi İmalat PMI Şub.-Nihai (Bekl: 58,5)
12:30 İngiltere Aylık Net Tüketici Kredileri Oca. (Önc: 1.5 mlr)
12:30 İngiltere İmalat PMI Şub. (Bekl: 55,2)
12:30 İngiltere İpotek Onayları Oca. (Bekl: 62.0 bin)
13:00 Euro Bölgesi İşsizlik Oranı Oca. (Bekl: 8,60%)
14:30 Türkiye Yab. DİBS Yatırımı (Haftalık-Net) (Önc: -$247 mn)
14:30 Türkiye Yab. Hisse Yatırım (Haftalık-Net) (Önc: -$140 mn)
16:30ABD Kişisel Gelirler Oca. (Bekl: 0,20%)
16:30ABD Kişisel Giderler Oca. (Bekl: 0,20%)

16:30ABD PCE Fiyat Endeksi - Aylık Oca.
(Bekl:0,40%)
16:30ABD Çekirdek PCE Fiyat Endeksi - Aylık Oca. (Bekl:0,30%)
16:30ABD Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları (Önc:222 bin)
16:30ABD Devam Eden İşsizlik Maaşı Başvur. (Önc: 1875 bin)
17:45ABD İmalat PMI Şub.-Nihai (Önc: 55,9)
18:00ABD İnşaat Harcamaları - Aylık Oca. (Bekl: 0,20%)
18:00ABD ISM İmalat PMI Şub. (Bekl: 58,7)
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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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