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Piyasa Beklentisi
Güne alıcılı başlayan ancak gün içerisinde dalgalı bir seyirle karşılaşan endeks, kapanışı %0,2 değer
kaybı ile 104.334 seviyesinden gerçekleştirdi. Yatay seyreden sanayi endeksi, bankacılık
endeksindeki %0,85’lik değer kaybını telafi ederek BIST’teki düşüşü sınırladı. BIST-100’de görülen
4.31 mlr TL’lik hacim ise hafta içerisindeki zayıf seyrin devamı niteliğinde idi.
Önemli maddelerin gündemde yer aldığı dün, Fed üyelerinin konuşma takvimi oldukça yoğundu.
Genelde oy hakkı olmayan üyelerin konuşmaları yer alsa da, oy hakkı bulunan üyelerden Patrick
Harker’ın “Aralık ayında faiz artırımı bekliyorum” açıklamaları dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın Kuzey Irak konusunda hava sahaları ve sınırların kapatılacağına dair açıklamalar,
Trump’ın İran ile nükleer anlaşmayı bozabileceği spekülasyonları, Suudi Arabistan’ın ise BM kara
listesine eklenmesine dair gelişmeler, Ortadoğu’daki jeostratejik sürecin yakından takibi için önemli bir
baz teşkil ediyor. Katalonya’daki görüş ayrılıklarının, bağımsızlığı askıya alabileceği haberleri ise orta
vadede, Euro/Dolar paritesine destek olabilir. Öte yandan ABD Senatosu, Randal Quarles’in Fed
Başkan Yardımcılığı’nı onayladı. Görevi, bankalardan sorumlu başkan yardımcısı olacak olan
Quarles’in Dodd-Frank Wall Street reformunu yürürlükten kaldırmak için önemli bir rol oynayacağı
söyleniyor.
Haftanın son işlem gününe dair gündemde ise ABD’deki istihdam raporu çok önemli bir gündemi
oluşturuyor. Haftaya 75 bin kişilik bir beklentiyle başlayan Tarım Dışı İstihdam verisi, ADP Özel
Sektörü’nün beklentileri aşması sonrasında 90 bin kişiye kadar yükselmişti. Bu ay istihdam
cephesinde bir zayıflama bekleniyor ancak, beklentilerin üzerinde kalınmasından ziyade, önceki
verinin de aşılması; Aralık ayı faiz artırım ihtimallerini mevcut %74,4 seviyesinden daha yukarıya
taşıyabileceğinden USD’nin pozitif etkilendiği fiyatlamalara neden olabilir. Bu veri dışında ortalama
saatlik kazançlar verisi de, hanehalkının satın alma gücünü ortaya koyacağından dikkatle izlenecektir.
Siyasi cephede ise Venezuela Cumhurbaşkanı’nın Türkiye ziyaretindeki temasları takip edilecektir..
Bugün oy hakkı olan Fed üyelerinden Dudley ve Kaplan’ın konuşmaları seans sonrası başlayacak.
Ayrıca Moody’s, ABD’nin kredi notu görünüm raporunu açıklayacak.
USD tarafında yükseliş eğilimleri dikkat çekse de sabah saatleri itibarıyla diğer tüm gelişmekte olan
para birimlerinde sakin bir seyir söz konusudur. Euro/Dolar paritesinin 1,1690’lara kadar çekilmesi,
Dolar endeksini (DXY) de 94 seviyesine kadar yükseltmiştir. USD’deki değer kazanımı Altın
fiyatlarında önemli bir değişiklik yaratmazken, Brent petrol fiyatlarında da sakin bir seyir söz
konusudur. 5 Yıllık Türkiye CDS’lerinin sert düşüş eğilimi devam ederek 172 seviyesine kadar
ulaşırken, VIX endeksinde 9 seviyesine doğru aşağı yönlü hareketler de risklerin git gide azaldığını
ifade etmektedir. USD’nin küresel olarak değer kazanımının TL’yi de etkilemiş olması nedeniyle
yurtdışında işlem gören Türkiye ETF’lerinde yatay bir seyir söz konusu. Asya boralarındaki alıcılı seyir
ve ABD vadelilerindeki yukarı yönlü eğilim, Avrupa vadelilerindeki alıcılı başlangıç beklentilerini
destekliyor. Çin borsalarının kapalı olduğunu da belirtelim.
Bugün yurt dışı piyasalardaki pozitif havaya rağmen, kur cephesinde yükseliş eğiliminin yaşanması iç
piyasalarda kısmi olarak baskı yaratabilir. Güne hafif satıcılı başlamasını beklediğimiz endekste
104.900’ü önemli direnç olarak takip etmeye devam edeceğiz. Endeksin günlük grafiklerinde
göstergelerin pozitif seyrine rağmen saatlik grafiklerde görülen güç kaybı 104.900 aşılma olasılığını
azaltıyor. Bu nedenle 104.900 aşılmadıkça pozisyon arttırmak riskli olacaktır. Bu seviyenin aşılması
halinde ise 105.500 ve 106.000 üst dirençler olarak izlenebilir. Endekste 104.100 ve 103.300 kısa vali
destekler olarak takip edeceğiz.

En Çok Yükselen Hisseler
Hisse

Kapanış

Değ. (%)

Hacim (TL)

MSGYO

8,84

18,7%

29.783.813

IHLGM

2,79

13,4%

310.328.384

ICBCT
HURGZ

6,30
1,52

12,3%
10,1%

197.789.230
77.955.027

GOZDE

3,74

5,4%

41.058.219

En Çok Düşen Hisseler
Hisse

Kapanış

Değ. (%)

Hacim (TL)

BMEKS
IEYHO

0,37
0,38

-5,1%
-5,0%

259.155
8.620.689

KRSTL
ALCAR

3,30
60,55

-4,9%
-4,2%

26.163.604
7.115.408

YUNSA

4,24

-3,9%

4.172.176

VIOP-Endeks 30 Sözleşmesi:
Dün pozitif açılışa rağmen sonrasında zayıf bir seyir izleyen Ekim vadeli sözleşme %0.23 oranında
zayıf değer kaybı ile 128.925’den kapandı. Sözleşmede 128.500-129.500 bandını gün içi işlemlerde
ilk destek direnç seviyeleri olarak takip edeceğiz. Seans içi grafiklerde göstergelerin güç kaybediyor
olması 128.500 desteğinin önemini arttırıyor. Mevcut seviyenin altında güç kaybı artabileceğinden
mevcut uzun pozisyonlar için 128.500 altında ısrarcı olunmamalı. 127.600 seviyesi ise alt destek
olarak izlenebilir.

Bugün Açıklanacak Önemli Veriler
15:30 ABD Tarım Dışı İstihdam Eyl. (Bekl: 90 bin)
15:30 ABD İşsizlik Oranı Eyl. (Bekl: 4,4%)
15:30 ABD Ort. Saatlik Kzn.-Aylık Eyl. (Bekl: 0,3%)
15:30 ABD Ort. Saatlik Kzn.-Yıllık Eyl. (Bekl: 2,5%)
16:15 ABD Fed/Bostic konuşacak. (2017 için Yedek Üye)
17:00 ABD Toptan Stoklar - Aylık Ağu.-Nihai (Önck: 1,0%)
17:30 Türkiye Hazine Nakit Gerçekleşmeleri Eyl. (Ö: 3 mlr TL)

19:15 ABD Fed/Dudley konuşacak. (Oy Hakkı VAR)
19:45 ABD Fed/Kaplan konuşacak. (Oy Hakkı VAR)
20:50 ABD Fed/Bullard konuşacak. (Oy Hakkı YOK)
22:00 ABD Tüketici Kredileri Değişimi Ağu. (Bekl: $16 mlr)
ABD Moody's Kredi Notu Görünüm Raporu'nu açıklayacak.
G.Kore ve Çin borsaları kapalı olacak.
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Uzun Vadeli Model Portföy Önerimiz
GÜNCELLENMİŞ MODEL PORTFÖY* - Araştırma
Hisse
AKSEN
BOLUC
GARAN
HLGYO
KRDMD
TOASO
TUPRS
TCELL
YKBNK

Kapanış
3,50
5,63
9,90
1,00
2,51
30,44
121,60
12,74
4,39

Önc.
Gün K.
3,45
5,64
9,99
1,01
2,47
30,82
123,10
12,34
4,41

Getiri
Potans.(%)
1,45% 4,60
31,4%
-0,18% 8,00
42,1%
-0,9% 13,20
33,3%
-0,99% 1,60
60,0%
1,62% 3,00
19,5%
-1,23% 37,00
21,6%
-1,22% 147,00
20,9%
3,24% 15,00
17,7%
-0,45% 5,90
34,4%

Değ. (%)

Hedef

* Model portföyümüzde yer alan şirketler, uzun vadeli temel analiz performansları
dikkate alınarak seçilmiştir. Yatırım kararları bu perspektife göre değerlendirilmelidir.
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Meclis-i Mebusan Cad. 81 Fındıklı 34427 Beyoğlu/İstanbul
Tel: +90 (212) 317 69 00
Faks: +90 (212) 282 15 50 - 51
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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