Günlük Bülten

13 Şubat 2018

Piyasa Beklentisi

Haftalık Ajanda

Haftaya küresel piyasalar ile beraber toparlanarak başlayan Borsa İstanbul, alıcılı
açılışı sonrası kazanımlarını koruyarak %1.08 yükseliş ile 114.821 seviyesinden
kapadı. Bankacılık endeksi, Pazartesi gününde %1.94 değer kazanırken Sanayi
endeksindeki yükseliş %0.40 ile sınırlı kaldı. Kur cephesinde ise TL, Dolar
karşısında değer kazandı. Serbest piyasada Dolar/TL kuru %0.28 düşüş ile 3.8045
seviyesinden kapadı.
Küresel piyasalardaki dünkü toparlanma sonrası pozitif görünümün ve kur
cephesinde gevşemenin devam etmesi. Endeks üzerinde pozitif etki yaratmasını
bekliyoruz. Veri takvimine baktığımızda; sakin görünüm devam ediyor. Avrupa
tarafından İngiltere Enflasyon verisi, Amerika tarafında ise Cleveland FED Başkanı
Mester’ın konuşması dikkat çeken veriler olacaktır.
Yurtdışı piyasalara baktığımızda ise Hindistan piyasalarının tatil olduğu yeni günde,
Asya piyasalarında ve özellikle Çin’de pozitif bir görünüm devam ediyor. Avrupa
piyasalarında ise satıcılı bir açılış bekleniyor. Amerikan vadeli piyasalarında ise an
itibariyle pozitif bir seyir hakim. Euro/USD ise yükselişine devam ederek 1.2310
seviyesinden işlem görmeye devam ediyor.
Endeksi teknik olarak değerlendirdiğimizde ise güne alıcılı başlamasını bekliyoruz.
115.400’ü ilk direnç seviyesi olarak takip edeceğiz. Endekste yükseliş
denemelerinin güç kazanabilmesi için dünkü işlemlerde kar satışlarının geldiği
seviye olan bu direnç aşılmalı. Mevcut teknik görünüm bu seviyenin geçilme
olasılığını güçlendirirken, 115.400’ün aşılması sonrasında kısa vadeli olarak
pozisyonlar arttırılabilir. Sonraki direnç olarak ise 116.500 seviyesinin verebiliriz.
Endekste 114.500 seviyesi ise gün içi hareketlerde ilk destek konumunda olacaktır.
Gün içinde yaşanabilecek satışlar ile bu seviyenin kırılması durumunda ise
endekste gün kaybı artabileceğinden özellikle gün içinde al sat amaçlı açılacak
pozisyonları bu seviyenin altında kapatmak yararlı olacaktır.

VIOP-Endeks 30 Sözleşmesi:
Şubat vadeli sözleşmesi, yeni haftada alıcılı açılışı sonrası yükselişine devam etti.
Sözleşme, % 1.16 değer kazancı ile 141.650 seviyesinden kapanış yaptı.
Güne, pozitif başlamasını beklediğimiz sözleşmede, Günlük ve saatlik göstergelerinde
güçlü alış sinyali bulunmayan sözleşme için, alış hareketlerin hızlanması için dün
üzerinde kalamadığı 142.200 direncini takip etmeye devam edeceğiz. 142.200’ün
üzerinde yaşanacak hareketlerde ise 142.500 ve 143.400’ü üst dirençler olarak takip
edilebilir.
Sözleşmede 140.500 ve 139.500 seviyelerini ise kısa vadeli destekler olarak verebiliriz.

Bugün Açıklanacak Önemli Veriler
.
12:30 İngiltere TÜFE Aylık Ocak (Bekl: %-0.6)
16:00 ABD Cleveland FED Başkanı Mester konuşacak.
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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.

Levent Durusoy

Genel Müdür Yrd.

Araştırma Bölümü
Erol Danış
Hilmi Yavaş

Müdür
Ekonomist

levent.durusoy@yf.com.tr

Erol.danis@yf.com.tr

+90 (212) 334 98 33

hilmi.yavas@yf.com.tr

+90 (212) 334 98 39
+90 (212) 334 98 37

Göksel Tekiner
MüdürYrd.
Kamer Külek
Uzman
Kerem Can Önal
Uzman
Kurumsal Finansman Bölümü

goksel.tekiner@yf.com.tr
kamer.kulek@yf.com.tr
kerem.onal@yf.com.tr

+90 (212) 334 98 44
+90 (212) 334 98 47
+90 (212) 334 98 70

Pervin Bakankuş

pervin.bakankus@yf.com.tr

+90 (212) 334 98 61

Yatırım Danışmanlığı Birimi

Hizmet Noktalarımız
Genel Müdürlük
Antalya
Bakırköy
Caddebostan
Samsun

Müdür

+90 (212) 317 69 00
+90 (242) 243 02 01
+90 (212) 543 05 04
+90 (216) 302 88 00
+90 (362) 431 46 71

Merkez
Ankara
Bursa
İzmir
Ulus

+90 (212) 334 98 00
+90 (312) 417 30 46
+90 (224) 224 47 47
+90 (232) 441 80 72
+90 (212) 263 00 24

