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Piyasa Beklentisi
Dün alıcı açılışla güne başlayan yapan BİST 100 endeksi, öğleden önce satış baskısı
altında kalsa da ikinci seans gelen alımlar ile toprlandı ve %0.99 artış ile 114.718
seviyesinden kapandı. Sanayi endeksi %1.06 yükseliş ile günü kapatırken, Bankacılık
endeksi ise %1.28 artış gösterdi. Dolar/TL paritesinde ise serbest piyasada 3.8015 ve
3.7915 bandında yatay hareket ederek 3.7915 seviyesinden kapanış yaptı.

Haftalık Ajanda

Bugünkü veri takvimine baktığımızda, Türkiye’den Cari hesap ve Yılsonu TÜFE Tahmin
verileri bulunurken, bu verilerin endekse etkisi sınırlı olacaktır. Avrupa bölgesinden
izlenecek önemli bir veri bulunmazken Amerika tarafından ise dün beklenti altında
açıklananan ve Dolar üzerinde negatif etki yapan ÜFE verisi sonrası tüm gözler TÜFE
verisi üzerinde olacaktır. FED tarafından faiz kararları için yakından takip edilen bu
verinin beklentilerin dışında gelmesi halinde piyasa üzerinde etkisi yüksek olacaktır.
Perakende satışlar, İşletme stokları verileri ve Boston FED başkanı Rosengren’in
konuşması ise piyasa oyuncuları tarafından yakından izlenecektir.
Yurtdışı piyasalarına bakıldığında ise yeni günde; Asya piyasaları an itibariyle karışlık
seyrederken, Avrupa borsalarında ise yatay açılışlar beklenilmektedir. Amerikan
vadelileri ise dün kapandığımız saatlerdeki seviyelerinin üzerinde hareket ediyor.
Euro/Dolar paritesi ise dünkü yükselişi sonrasında an itibariyle 1.2050 seviyelerinden
işlem görmektedir.
Güne tepki alımlarının devamı ile başlamasını beklediğimiz endekste 115.100
seviyesini önemli direnç olarak takip edeceğiz. Tepki hareketlerinin güç kazanması için
geçtiğimiz dönemde zirve konumunda olan bu seviyesi aşılmalı. Seans içi grafiklerde
göstergelerin olumlu konumda olması bu direncin geçilme beklentimizi güçlendiriyor.
115.100 seviyesinin üzerinde yaşanacak hareketlerde ise 115.800 ve 116.600
seviyelerini sırası ile gün içi üst dirençler olarak takip edeceğiz.
Endekste 114.400 ve 113.800 seviyeleri ise kısa vadeli destek konumunda olacaktır

VIOP-Endeks 30 Sözleşmesi:
Şubat vadeli sözleşme, dün yatay açılış sonrasında etkili olan satışlar ile 140.275 dip
seviyesine kadar geri çekilse de sonrasında gelen tepki alımları ile toparlandı ve günü
%1.08 yükselişle ile 142.800 seviyesinden tamamladı.

.

Bugüne alıcılı başlamasını beklediğimiz sözleşmede 143.300 ilk ara direnç olarak
hedeflenebilir. Seans içi grafiklerde göstergelerin toparlanıyor olması teknik olarak tepk
hareketinin devamını destekliyor. Bu nedenle 143.300 seviyesinin üzerinde hareketlerin
hızlandığını görebiliriz. Bu seviyenin üzerindeki hareketlerde ise 144.100 seviyesi gün içi
hareketlerde hedef olacaktır.
Sözleşmede 142.300 ve 141.400 seviyeleri ise gün içi destekler olarak takip edilebilir.
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Türkiye Cari Hesap
Türkiye Yıl Sonu TÜFE Tahmini
ABD – TÜFE Aralık (Bekl: 0.20%)
ABD – Çek. TÜFE (Bekl: 1.70%)
ABD – Perakende Satışlar (Bekl: 0.40%)

18:00 ABD - İşletme Stokları Kasım (Bekl: 0.30%)
(B.D.ABD – Boston FED Başkanı Rosengren
konuşması
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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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