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Piyasa Beklentisi

Haftalık Ajanda

Dün pozitif açılış sonrasında ilk seans hafif yükseliş eğiliminde hareket eden BİST
100 endeksi gün ikinci yarısında artan satışlar ile geriledi ve %1.66 oranında değer
kaybı ile 112.271 seviyesinden kapandı. 7.640 milyar TL’lik işlem hacminin
gerçekleştiği günde bankacılık endeksi %3.42 oranında değer kaybetti, sanayi
sektör hisselerinde ise baskı ile nispeten daha sınırlı kaldı ve sanayi endeksi %0.88
oranında değer kaybı ile kapandı. Kur cephesinde ise yükseliş eğilimi gün boyunca
etkili oldu ve Dolar/TL kuru yurtdışı işlemlerde 3.8957 seviyesine kadar yükseldi.
Bugünün gündemi baktığımızda veri akışının sınırlı olduğunu görüyoruz. Saat 10’da
Sanayi üretim verisi açıklanacak. Aylık Bazda %1.2, yıllık bazda ise %10.3
oranında artış beklenirken, Bu verinin beklentilerin çok üzerinde bir sapma ile
gelmemesi halinde piyasalar üzerinde büyük bir etkisi olmasını beklemiyoruz. Gün
için yarısında ise iç ve dış piyasalar veri akışı bulunmuyor.
Hisse senetleri tarafına baktığımızda ise Migros ve Tupras da 3.Çeyrek finansallar
açıklanacak. Piyasa kapanışında sonra gelecek bilanço rakamlarının bu hisseler
üzerinde gün içinde hareketliliğe neden olacaktır.
Yurtdışı piyasalara baktığımızda ise ABD vadelilerde hafif düşüş eğilimi görülüyor.
Euro/Dolar paritesi ise 1.1550 seviyesinden gelen tepki hareketi sonrasında sabah
saatlerinde 1.16 seviyesine yakın hareket ediyor. Asya Borsalarında sınırlı
yükselişler etkili olurken, Avrupa piyasaların güne hafif satışlar ile başlaması
bekleniyor.
Güne tepki alımları başlamasını beklediğimiz endekste 111.700’ü gün içi işlemlerde
ilk destek seviyesi olarak takip edeceğiz. Yükselen kanalın alt bandı konumunda
olan bu desteğin üzerinde tutunma çabası ve tepki hareketlerinin etkili olmasını
beklediğimiz endekste yükseliş hareketlerinde gün içi ilk direnç seviyeleri olarak ise
113.500 ve 114.500 seviyeleri takip edilebilir
Endekste gün içinde yaşanabilecek satış baskısı ile 111.700’ün kırılması halinde
geri çekilmeler artık kısa vadeli düşüş trendine döneceğinde 111.700’ün altındaki
hareketlerde pozisyonları azaltmak yararlı olacaktır. 111.200 ve 110.500’ü kısa
vadeli alt destekler olarak verebiliriz.

VIOP-Endeks 30 Sözleşmesi:
Dün hafif satıcılı açılış sonrasında özellikle günün ikinci yarısında iç piyasalarda etkili olan
satış baskısı ile gevşeme eğiliminin hız kazandığını gördüğümüz Aralık Vadeli Sözleşme
günü %2.39 oranında değer kaybı ile 140.225 seviyesinde kapandı.
Gün içi işlemeler 139.700 seviyesini ilk ara destek olarak takip edeceğiz. Açılış sonrasında
bu desteğin üzerinde tutunma çabası ve tepki hareketleri görebiliriz. Ancak beklentimizin
aksine desteğin kırılması halinde 138.000’e kadar geri çekilme yaşanabilir.
Sözleşmede 141.000 ve 142.300 seviyeleri gün içi dirençler olarak takip edilebilir.
Bugün Açıklanacak Önemli Veriler
10:00 Türkiye Sanayi Üretimi – Aylık (Önc: -0.10%)
10:00 Türkiye Sanayi Üretimi – Yıllık (Bekl: 4.50%)

15:00 ABD MBA Mortgage Başvuruları(Bekl:0.46%)
TUPRS ve MGROS finansallarını açıklayacak.
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Uzun Vadeli Model Portföy Önerimiz
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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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