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Piyasa Beklentisi
Geride bıraktığımız hafta pozitif açılış sonrası sert gerileyen endeks, gün sonuna doğru
87.300’e kadar geri çekildikten sonra bu seviyeden hafif bir tepki hareketiyle karşılaştı ve
%1,53’lük değer kaybıyla 87.473 seviyesinden kapandı. Tıpkı ralli sürecinde olduğu gibi bu
sert düşüşte de hacim tarafı 5,11 mlr TL ile güçlü seyrini korudu.
Haftasonu, piyasaları etkileyecek nitelikte bir haber akışı bulunmuyordu. Cuma günü ise bir
kısım Merkez Bankası çalışanlarına ilişkin gerçekleştirilen “Bylock” operasyonu ve
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın referandumu onaylaması sonucu referandumun
16 Nisan’da gerçekleştirileceği haberleri öne çıktı.
Yeni haftanın başlangıcında önemli bir veri bulunmuyor. Siyasi ajanda da ise
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bahreyn ziyareti ve saat 11:00’da başlayacak
olan Bakanlar Kurulu toplantısı yer alıyor. Bugün Halkbank, Tüpraş, Aksigorta ve
Teknosa’nın 4. çeyrek finansallarını açıklaması bekleniyor. Gece yarısı açıklanan verilere
göre ise Japonya ekonomisi 4.çeyrekte beklentilerin hafif altında kalarak yıllık bazda %1’lik
büyüme gösterdi.
İçinde bulunduğumuz haftanın gündemi Salı ve Çarşamba günlerine sıkışmış durumdadır.
Salı günü yurtiçinde cari dengeyi takip ederken, yurtdışında ise Almanya ve Euro
Bölgesi’nin büyüme verilerini takip edeceğiz. Çarşamba günü ise ABD’den enflasyon,
perakende satışlar ve sanayi üretimi gibi çok önemli 3 veri arka arkaya açıklanacak. Ayrıca
Fed başkanlarının aynı iki günde yoğun konuşma takvimleri mevcut. Janet Yellen’in Salı ve
Çarşamba saat 18:00’da açıklamalarda bulunması bekleniyor. Haftanın devamında ise
Turkcell, Ford Otosan ve Tav Havalimanları’nın 4. çeyrek sonuçlarının açıklanması
bekleniyor.
Dış değişkenlere bakıldığında Cuma kapanışımızdan bu yana önemli bir değişim yok.
Dolar endeksi’nde hafif bir değer kazanımı görülürken, Euro/Dolar paritesi de sınırlı bir
düşüşle 1,0629 seviyesinden işlem görüyor. Bu sakin başlangıç içerisinde TL’nin USD
karşısında cüzi de olsa bir değer kazanımı söz konusudur. Cuma seans kapanışımız
itibarıyla 3,6950 seviyesinde bulunan USD/TL kuru 3,6915’e kadar geriledi. 5 yıllık CDS’ler
ise 247 seviyesinde yatay seyrediyor. Risk iştahını takip ettiğimiz Altın ve petrol tarafında
da çok kısıtlı değişimler söz konusu. USD ise yen karşısında son 2 haftanın zirvesine
çıkmış durumda. Yani risk iştahı açısından önemli bir sorun olmadığını söylemek mümkün.
Bu durum küresel borsalara da yansımış durumdadır. ABD vadelileri ve Asya borsalarının
alıcılı seyrettiği güne Avrupa borsalarının da benzer fiyatlamalarla eşlik etmesi bekleniyor.

En Çok Yükselen Hisseler
Hisse

Kapanış

KIPA

1,78

Değ. (%)

10,6%

Hacim (TL)

RYGYO

0,78

9,9%

2.030.956

SASA
METRO

3,22
1,13

6,6%
6,6%

35.398.497
70.454.204

EUKYO

1,10

5,8%

13.596.494

104.304.877

En Çok Düşen Hisseler
Hisse

Kapanış

Değ. (%)

Haftaya tepki alımları ile başlamasını beklediğimiz endekste Kısa ve orta vadeli
göstergelerdeki güç kaybı ve saatlik grafiklerde dikkat çeken ikili zirve formasyon oluşumu
içinde bulunduğumuz haftada kâr satışlarının artabileceğini gösteriyor. Bu nedenle 86.80086.900 destek bandını yakından izleyeceğiz. Açılış sonrasında 87.800’ü ilk ara direnç
olarak takip edeceğiz. Gün içi tepki hareketlerinin güç kazanabilmesi için bu seviyenin
üzerinde kalınmalı. Aksi halde 86.800 desteğine kadar geri çekilme görebiliriz. 86.800’ün
altında endekste bozulma artacaktır.

Hacim (TL)

IHMAD
IHEVA

0,86
0,44

-6,5%
-6,4%

6.107.554
4.310.970

VESBE
JANTS

12,80
21,90

-5,2%
-4,5%

26.288.541
2.651.486

BRYAT

45,84

-3,9%

2.484.564

VIOP-Endeks 30 Sözleşmesi:
Geçtiğimiz haftanın son gününde satıcıların daha baskın olduğu görülürken, günün genelinde etkili
olan satışlar ile gerileyen Şubat vadeli sözleşme günü %1.69 oranında değer kaybı ile 107.800’den
tamamladı. Haftaya tepki alımları ile başlamasını beklediğimiz sözleşmede 107.500 ara desteğinin
üzerinde yaşanacak tepki hareketlerinde 108.200 ve 108.800 seviyelerini ise gün içi ilk dirençler
olarak takip edilebilir. Teknik göstergelerde görülen güç kaybı açılış sonrasında tepki hareketlerinin
zayıf kalabileceğini gösteriyor. Bu nedenle açılış sonrasında etkili olabilecek satış baskısının da
107.500’ün üzerinde kalınması önemli. Aksi halde bu desteğin kırılması ile sözleşmede gevşeme
eğiliminin tekrar hız kazandığını görebiliriz. 106.800 ve 106.300 seviyeleri ise alt destekler olarak
izlenebilir.

Bugün Açıklanacak Önemli Veriler
Euro Bölgesi Avrupa Komisyonu Ekonomik Tahminleri

Türkiye TKNSA, HALKB, TUPRS ve AKGRT 4Ç16
finansallarını açıklaması bekleniyor.
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Uzun Vadeli Model Portföy Önerimiz
GÜNCELLENMİŞ MODEL PORTFÖY* - Araştırma
Hisse
BIMAS
CIMSA
GARAN
HLGYO
TOASO
TTRAK
YKBNK

Kapanış
51,60
17,69
8,63
1,01
25,98
81,50
3,84

Önc.
Gün K.
52,30
17,66
8,86
1,02
25,86
81,20
3,93

Değ. (%)

Hedef

-1,34%
0,17%
-2,60%
-0,98%
0,46%
0,37%
-2,29%

60,00
19,70
9,75
1,10
30,00
86,50
4,10

Getiri
Potans.(%)
16,3%
11,4%
13,0%
8,9%
15,5%
6,1%
6,8%

* 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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