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Piyasa Beklentisi
Hafta başındaki sert satış baskısının tepki hareketi ile güne başlayan BIST-100 endeksi gün
içerisinde güçlü alıcılı seyrini sürdürerek kapanışı %2,07 yükseliş ile 103.394 seviyesinden
gerçekleştirdi. Hacim cephesi 5,30 mlr TL, hafta başına göre hafif zayıflasa da güçlü konumunu
korudu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD konusundaki geniş çaplı açıklamaları USD
cephesinde önemli bir değişiklik yaratmazken, gece saatlerinde ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan
gelen “Büyükelçimizin arkasındayız, kararı yalnız başına almadı. Beyaz Saray ve Ulusal
Güvenlik Ajansı’nın da koordinasyonu var.” açıklamaları USD/TL’yi 3,69’dan 3,71’e yükseltti.
Katalonya lideri Puidgemont’un, “bağımsızlık kararını askıya aldıkları ve Madrid yönetimi ile
müzakerelerde bulunulacağı” açıklaması Euro/Dolar paritesini 1,18’lere kadar getirdi. Öte
yandan Kore yarımadasına havalanan ABD bombardıman uçakları da gözleri yeniden bu
bölgeye çevirdi. IMF ise 2017 yılı Türkiye ekonomisi büyüme beklentisini %2,5’ten %5,1’e çekti.
Gündemde ise makroekonomik veriler, yurtiçinden gelecek olan Cari İşlemler Dengesi ile
başlıyor. ABD’de önemli bir veri akışı bulunmasa da, Fed gündemi takip ediliyor olacak. Özellikle
saat 21:00’da yayınlanacak olan FOMC toplantı tutanaklarında, bilanço küçültme hedefine dair
yol haritasına ilişkin mesajlar alınmaya çalışılacak. Bunun dışında oy hakkı olan üyelerden
Charles Evans’ın 14:15’de gelmesi beklenen açıklamaları ve IMF Başkanı Christine Lagarde’ın
konuşması da yakından izlenecek diğer gündem maddeleri olarak karşımıza çıkıyor. Siyasi
cephede ise beklenen bir konuşma takvimi şu an için bulunmuyor.
5 yıllık CDS primlerinin tarafındaki volatilite sonrası 179’lara kadar çekilmesi ve VIX endeksinde
oluşan geri çekilme; yurtdışında işlem gören Türkiye ETF’leri tarafında hafif değer kazanımlarına
neden olmuştur. Öte yandan TL’deki değer kaybının ABD cephesinden gelen açıklamalar
sonrası derinleştiğini görsek de, Euro/Dolar paritesinde Katalonya’nın “Madrid ile temas”
açıklaması sonrası görülen iyileşmeler ile beraber geri çekilen Dolar endeksi, açılış sonrası
iyimser bir havaya işaret edebilir. Altın fiyatlarındaki hafif düşüşe ek olarak Brent petrol tarafında
hafif bir değer kazanımı yer alıyor. Bu nokta risk iştahına dair önemli bir canlanma olmadığı
görülmektedir. Yurtdışı borsalarda da bu gelişmeleri takip ediyoruz. Asya borsalarındaki pozitife
yakın karışık seyir ve ABD vadelilerindeki zayıf hareketlere ek olarak; Avrupa borsalarında da
hafif satıcılı bir beklenti söz konusudur.

Gece saatlerinde kurda yaşanan yükselişin olumsuz yansıması olarak güne hafif satıcılı
başlamasını beklediğimiz endekste 102.700’ü gün içi işlemlerde ilk ara destek olarak takip
edeceğiz. Bu desteğin üzerinde tutunulması halinde endekste yükseliş eğiliminin tekrar
güçlendiğini görebiliriz. Ancak 102.700 desteğinin kırılması halinde gevşeme eğilimi ivme
kazanabilir. 102.200 ve 101.300 ise alt destekler olarak takip edilebilir. Endekste 104.100
seviyesi ise gün içi ilk direnç konumunda olacaktır.

VIOP-Endeks 30 Sözleşmesi:
En Çok Yükselen Hisseler
Hisse

Kapanış

Değ. (%)

Hacim (TL)

MSGYO

11,78

20,0%

30.199.543

AFYON

8,98

19,9%

391.547.116

BEYAZ
HURGZ

11,50
1,54

12,1%
10,8%

147.692
81.693.440

ICBCT

8,11

8,1%

228.298.546

Hisse

Kapanış

En Çok Düşen Hisseler
Değ. (%)

Hacim (TL)

IHLGM
AVGYO

2,50
1,90

-6,7%
-5,5%

96.200.686
66.451.113

PEGYO
AVTUR

0,99
1,91

-3,9%
-2,6%

734.950
12.452.966

AKFGY

2,41

-1,2%

8.464.808

Güne alışlarla başladıktan sonra kapanışa doğru hafif bir değer kaybı görülse de günlük bazda
%1,98 oranında değer kazanımı ile 127.325 seviyesinden kapanış gerçekleşti.
100-saatlik ve 100-günlük (üssel) hareketli ortalamalarına yakın kapatan Ekim vadeli
sözleşmede, söz konusu ortalamaların sırasıyla geçtiği 127.700 ve 128.700 seviyesi aşılmadıkça
yükseliş denemeleri sınırlı kalabilir. Bu noktada ilk etapta 127.700’ü izliyor olacağız. Bu seviye
üzerindeki kalıcı hareketlerde 128.100 seviyesine kadar kademeli olarak “UZUN” pozisyonlar
denenebilir.
Geri çekilmelerde ise gün içi işlemler için 126.600 seviyesini takip edeceğiz.

Bugün Açıklanacak Önemli Veriler
10:00 Türkiye Cari İşlemler Dengesi Ağu. (Bekl: -$1.4 mlr)
14:15 ABD Fed/Evans konuşacak. (Oy Hakkı VAR)
17:00 ABD JOLTS İş İmkanları Ağu. (Bekl: 6,13 mn)

21:00 ABD Fed FOMC Toplantı Tutanakları
21:40 ABD Fed/Williams konuşacak. (2017 için yedek üye)
Küresel IMF/Lagarde konuşacak.
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Uzun Vadeli Model Portföy Önerimiz
GÜNCELLENMİŞ MODEL PORTFÖY* - Araştırma
Hisse
AKSEN
BOLUC
GARAN
HLGYO
KRDMD
TOASO
TUPRS
TCELL
YKBNK

Kapanış
3,31
5,62
9,81
1,00
2,49
30,24
122,70
12,85
4,27

Önc.
Gün K.
3,22
5,57
9,60
0,97
2,38
29,84
120,80
12,73
4,17

Getiri
Potans.(%)
2,80% 4,60
39,0%
0,90% 8,00
42,3%
2,2% 13,20
34,6%
3,09% 1,60
60,0%
4,62% 3,00
20,5%
1,34% 37,00
22,4%
1,57% 147,00
19,8%
0,94% 15,00
16,7%
2,40% 5,90
38,2%

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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Yatırım Finansman Menkul Değerler
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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