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Piyasa Beklentisi

Haftalık Ajanda

Haftaya satıcılı açılış ile başlayan Borsa İstanbul’da geri çekilme gün boyunca
sürdü ve Endeks günü %1.07 değer kaybı ile 116.852 seviyesinden kapandı.
Sanayi ve Banka endekslerinde de satış baskısı gün boyunca güçlü
hissedilirken, Bankacılık endeksinde % 1.53, sanayi endeksinde ise %1.59
düşüş yaşandı. Serbest piyasa da Dolar/TL, alıcılı açılışı sonrası hafif negatif
seyir izlese de günü %0.23 artış ile 3.7605 seviyesinden kapadı.
Bugün, Yurt dışı piyasalarında Amerikan piyasalarındaki tahvil faizleri sebepli
satışların yarattığı negatif hava küresel çapta devam ediyor. Endeks üzerinde
de bu etki sürmeye devam edecek. Veri takvimine baktığımızda; Yurt içinde,
bugün açıklanacak olan etkisinin kısıtlı olmasını beklediğimiz reel efektif döviz
kuru verisi bulunuyor. Seans sonunda ise Yapı Kredi Bankası’nın 4.çeyrek
finansalları açıklanacak. Yurt dışında ise Avrupa fabrika siparişleri ve
Amerika’dan gelecek olan dış ticaret dengesi, JOLTS iş imkanları ve St. Louis
FED başkanı Bullard’ın konuşmaları piyasalar tarafından yakından takip
edilecektir.
Yurtdışı piyasalara baktığımızda ise yeni günde, Asya, Avrupa ve Amerikan
vadeli piyasalarında satışların oldukça yoğun olduğunu görüyoruz. Euro/USD
ise dünkü negatif seyrini devam ettirerek 1.2370 seviyelerinden işlem görüyor.
Yurt dışı piyasalarda etkili olan güçlü satış baskısının negatif yansıması ile güne
sert satışlar ile başlamasını beklediğimiz endekste 115.850’ü ilk destek seviyesi
olarak takip edeceğiz. Orta vadeli yükselen trend desteğini konumunda olan bu
seviyenin bu seviyenin kırılması durumunda endekste güç kaybının önümüzdeki
günlerde de ivme kazanarak devam ettiğini görebiliriz. Bu nedenle 115.850’nin
altındaki hareketlerde mevcutta taşınan pozisyonları kapatmak veya azaltmak
yararlı olacaktır. 115.000-114.900 bandı ise alt destek seviyeleri olarak takip
edeceğiz

VIOP-Endeks 30 Sözleşmesi:
Şubat vadeli sözleşmesi, satıcılı açılışı sonrası negatif seyrinde devam ederek
%0.8 düşüşle 144.675 seviyesinde kapanış yaptı.
Güne satıcılı olarak başlamasını beklediğimiz sözleşmede, gün içinde negatif
küresel havanın etkisinde kalacağını bekliyoruz. Teknik görünümüne baktığımızda;
21 günlük ortalamasının altına sarkan sözleşmede, günlük göstergelerindeki zayıf
görünüm devam ediyor.143.700 seviyesi ilk destek olarak takip edilecektir. Bu
seviyenin kırılması durumunda gevşeme eğilimi hızlanacaktır. 142.750 ve 139.316
seviyelerini ise alt destek seviyeleri takip edilecektir.

.

Bugün Açıklanacak Önemli Veriler
10:00 Almanya Fabrika Sip. Aralık (Bekl: 0.50%)
14:30 Türkiye Reel Efektif Döviz Kuru (Önck: 84.7)
16:30 ABD Dış Ticaret Dengesi (Bekl: -52.1bin)

18:00 ABD JOLTS İş imkanları Aralık (Önck: 5879)
ABD St. Louis FED Başkanı James Bullard konuşacak
Yapı Kredi 4. Çeyrek finansallarını açıklayacak
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UYARI NOTU:
Bu e-posta mesajı ve ekleri gönderildiği kişi ya da kuruma özeldir ve gizlidir. Hiçbir şekilde üçüncü kişilere açıklanam az ya da yayınlanamaz. Yetkili
alıcılardan biri değilseniz, bu mesajın herhangi bir şekilde ifşa edilmesi, kullanılması, kopyalanması, yayılması veya m esajda 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 zam an 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 verilm esi 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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