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Piyasa Beklentisi
Son günlerde etkili olan tepki hareketi sorasında dün Borsa İstanbul da dün kar
satışlarının etkili olduğu görülürken, gün boyunca gevşeme eğiliminde olan BİST 100
endeksi günü %0.90 oranında değer kaybı ile 105.303 seviyesinden tamamladı.

Haftalık Ajanda

Dün etkili olan satışların genele yayıldığı görülürken, Bankacılık endeksi %1.57, sanayi
endeksi ise %0.78 oranında değer kaybı ile günün tamamladı. Kur’da ise gevşeme
eğiliminin devam ederken, dünü 3.85 seviyelerinden tamamlayan Dolar/TL kuru sabah
saatlerinde yurtdışı işlemlerde 3.86 seviyesinin üzerinde hareket ediyor.
Bugünün veri akışına baktığımızda ise Yurt içinde saat 17.30’da hazine nakit dengesi
açıklanacak. Yurtdışında ise saat 10’da gelecek olan Almanya’da sanayi üretimi verisi
ile saat 13’de gelecek olan Euro bölgesi 3. Çeyrek Büyüme rakamı günün ilk yarısında
önemli veriler arasında görülüyor. Saat 16.30’da ABD de açıklanacak olan Haftalık
İşsiz Maaşı Başvuru rakamı da günün son saatlerinde gelecek önemli veri piyasa
oyuncuları tarafından yakında takip edilecek.
Yurtdışı piyasalara baktığımızda ise ABD vadelilerinin sabah saatlerinde hafif pozitif
seyrettiğini görüyoruz. Asya piyasalarında önceki gün yaşanan değer kayıpları
sonrasında karışık ancak genel olarak yükseliş eğilimi görülürken, Avrupa borsalarının
güne alıcılı başlamasını bekleniyor. Euro/Dolar Paritesinden ise gevşeme eğilimi bir
miktar güçlenirken an itibariyle parite 1.1790 seviyelerinde işlemler oluyor.
Güne hafif tepki alımları ile başlamasını beklediğimiz endekste 105.000 seviyesini ilk
ara destek olarak takip edeceğiz. Son günlerde etkili olan tepki yükselişin kanal desteği
konumunda olan bu seviyenin üzerinde kalındığı sürece endekste güç korunacaktır. Bu
nedenle 105.000’in üzerinde gün içi pozisyonların açılmasını uygun buluyoruz. Ancak
beklentimizin aksine 105.000 desteği kırılması halinde endekste gevşeme eğilimi hız
kazandığını görebiliriz. Bu nedenle gün içi açılmış veya önceki günlerden taşınan
pozisyonları bu seviyenin altında azaltmak yararlı olacaktır. 104.200 ve 103.000
seviyeleri ise kısa vadeli alt destekler olarak takip edilebilir.
Endekste yaşanabilecek gün içi yükseliş hareketlerinde ise 106.000 ve 106.700
seviyeleri kısa vadeli direnç konumunda olacaktır.

VIOP-Endeks 30 Sözleşmesi:
Dün gün boyunca etkili olan satışlar ile 103.300’e kadar gerileyen ve günü 103.525
seviyesinden tamamlayan Aralık vadeli sözleşmede bugün tepki alımlarının etkili
olduğunu görebiliriz.
130.500’ü gün içi ilk destek seviyesi olarak takip edeceğiz sözleşmede yaşanabilecek
yükseliş hareketlerinde 131.500 ve 131.900 seviyeleri sırası ile ilk dirençler olarak
izlenebilir.

Bugün Açıklanacak Önemli Veriler
10:00 Almanya Sanayi Üretimi – Ekim Aylık (Bekl:1.00%)
13:00 Euro Böl. GSYH Büyüme – 3Ç17 (Bekl: 0.6%)
14:30 Türkiye Yab. DİBS ve Hisse Seedi Yatırımı – Haftalık
16:30 ABD Haftalık İşsiz Maaşı Başvuruları (Bekl: 240 bin)

17:30 Türkiye Hazine Nakit Gerçekleşmeleri –Kas.
19:00 Avr. Merk.Bankası Başk. Draghi konuşacak
23:00 ABD Tüketici Kredileri Değiş. Ekim
(Bekl:$16.750mlr)
ABD FED Başkanı William Dudley konuşacak.
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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 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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