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Piyasa Beklentisi
Yeni haftaya USD’deki sert değer kazancının etkisiyle negatif başlayan endekste,
Dolar’daki yükselişe rağmen volatilitenin yüksek olduğu ve yön arayışı temelinde geçen bir
gün yaşandı. Haftanın ilk işlem gününü 77.394 seviyesinden kapatan endeks %0,37 değer
kazanarak yükselişini üçüncü güne taşıdı. Hacim cephesi ise 2,81 mlr TL ile zayıf
seyretmeye devam ediyor. USD/TL kuru ise 3,7440 ile yeni zirvesine ulaştı.
Akşam saatlerindeki anayasa görüşmeleri hiç şüphesiz gündemin en önemli maddesiydi.
Görüşme, anayasa teklifinin tümünü kapsıyordu ve 338 oyla maddelere geçilmesi kabul
edildi. Anayasa teklifine ilişkin kabulün ardından USD/TL kurunda da gevşeme hareketleri
izledik. Sabah saatlerinde açıklanan Çin’in enflasyon verileri beklentileri karşılayarak %2,2
seviyesinde açıklanırken; üretici fiyatları ise %5,5 artarak %4,6 olan beklentileri bir hayli
aştı ve 5 yıldan uzun bir sürenin en hızlı artışını gerçekleştirdi.

Haftalık Ajanda

Bugünün verilerinde ise yurtiçinde 2026 vadeli tahvil ihraıc dışında bir gelişme bulunmuyor.
İranlı yetkililer Viyana’da diğer üreticilerle bir araya gelecek. ABD’de ise toptan stoklar ve
JOLTS iş imkanları verileri yakından izlenecek. Öte yandan iç siyasi gündeme ilişkin olarak
saat 15:00’da başlayacak oturumla beraber anayasa görüşmeleri devam edecek.
İlk fiyatlamalarda USD kurunun düne nazaran sakinleştiğini, diğer gelişmekte olan ülke
para birimlerinde ise toparlanma eğilimi görmekteyiz. 1,06’nın üzerine çıkan Euro/Dolar
paritesindeki hareketler ve Dolar endeksinde yeniden 102 seviyesinin altına doğru görülen
çekilmeler; küresel bazda para birimlerinin değer kazancına destek oluyor. CDS’ler
tarafında ise USD’deki hareketlerle beraber 285 seviyesine doğru sert bir hareket söz
konusu oldu. Petrol fiyatlarında $55’in altına doğru %1’in üzerinde kayıplar görülürken, ons
Altın fiyatlarının $1.185 seviyesinde hareketleri; “güvenli liman fiyatlamalarının” daha etkili
olduğuna işaret ediyor. Bunu teyid edecek gelişmeler ise Asya borsalarında satıcılı
sayılabilecek bir seyir ve ABD vadelilerindeki %0,2 civarında geri çekilmeler olarak
gösterilebilir. Avrupa borsaları açılışında ise geri çekilmeler bekleniyor.
Bugüne hafif satıcılı başlamasını beklediğimiz endekste 77.200’ü tekrar gün içi destek
olarak takip edeceğiz. Yükseliş hareketinin devamı açısından 200 günlük ortalama seviyesi
olan ve 77.200’ün üzerinde kalınmalı. Kısa vadeli göstergelerin toparlanma çabasında
olması da bu desteğin üzerinde tutunma olasılığını güçlendiriyor. Ancak bu desteğin altına
inilmesi sonrasında gevşeme eğilimi artacağından 76.500 ve 76.200 alt destekleri öne
çıkabilir. Endekste 77.900 ve 78.400 seviyeleri ise kısa vadeli ilk dirençler olarak takip
edilebilir.

En Çok Yükselen Hisseler
Hisse

Kapanış

Değ. (%)

Hacim (TL)

KUYAS

3,55

8,6%

EUHOL

0,65

8,3%

19.829.383
2.674.842

ALCTL
YGYO

7,26
0,59

5,8%
5,4%

37.619.883
5.196.545

SASA

3,00

5,3%

33.443.748

Hisse

Kapanış

En Çok Düşen Hisseler
Değ. (%)

Hacim (TL)

EUYO
ROYAL

0,93
0,87

-9,7%
-3,3%

23.240.713
10.923

SAFGY
NTTUR

0,83
1,27

-2,4%
-2,3%

512.348
8.182.643

OZGYO

1,28

-2,3%

427.536

VIOP-Endeks 30 Sözleşmesi:
Haftanın ilk gününde dalgalı bir seyir izleyen sözleşme %0.31 oranında değer kazanımı ile
94.925 seviyesinden kapandı. Bugüne hafif satıcılı başlamasın beklediğimiz sözleşmede
94.700’ü ilk ara destek olarak takip edeceğiz. Bu desteğin üzerinde kalınamaması halinde
gevşeme eğilimi 200-saatlik üssel hareketli ortalamanın da geçtiği 94.300’e kadar
hızlanabilir. Bu desteğin altında yaşanabilecek hareketlerde ise 93.000-92.800 bandı gün
içi alt destekler olarak izlenebilir.
Bugün Açıklanacak Önemli Veriler
14:00 ABD NFIB İş Dünyası İyims.End. Ara. (B: 99,5)
18:00 ABD Toptan Stoklar – Aylık Kas.-Nihai (B: %0,9)

18:00 ABD JOLTS İş İmkanları Kas. (Ö: 5.53 mlr)

Sözleşmede 95.800 ve 96.200 seviyelerini ise gün içi dirençler olarak verebiliriz.
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Uzun Vadeli Portföy Önerimiz
GÜNCELLENMİŞ MODEL PORTFÖY* - Araştırma
Hisse
BIMAS
CIMSA
GARAN
TOASO
TTRAK
YKBNK

Kapanış
48,32
16,06
7,52
23,94
73,50
3,37

Önc.
Gün K.
48,62
16,09
7,45
23,80
73,30
3,37

Değ. (%)

Hedef

-0,62%
-0,19%
0,94%
0,59%
0,27%
0,00%

60,00
19,70
9,00
30,00
86,50
4,10

Getiri
Potans.(%)
24,2%
22,7%
19,7%
25,3%
17,7%
21,7%

* Model portföyümüzde yer alan şirketler, uzun vadeli temel analiz performansları
dikkate alınarak seçilmiştir. Yatırım kararları bu perspektife göre değerlendirilmelidir.
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Yatırım Finansman Menkul Değerler
Meclis-i Mebusan Cad. 81 Fındıklı 34427 Beyoğlu İstanbulEtiler / 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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