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Piyasa Beklentisi
Borsa İstanbul’da geçtiğimiz haftanın genelinde satış baskısının güçlendiğini
gördük. Haftanın genelinde etkili olan satışlar ile gerileyen BİST 100 endeksi
Cuma gününü%1.18, haftayı ise %2.11 oranında değer kaybı ile 108.949
seviyesinden haftayı tamamladı.
Haftalık Ajanda

Satışlar banka hisseleri üzerinde daha yoğun hissedilirken, bankacılık endeksi
haftayı %4.63 oranında düşüş ile haftayı tamamladı. Sanayi sektör endeksinde
ise %1.79’luk değer kaybı yaşandı.
Bugünün gündemine baktığımızda ise veri akışı olarak sakin bir gün bizi
bekliyor. Saat 10’da açıklanacak olan Cari işlemler dengesi rakamı günün tek
ve en önemli verisi konumunda. Eylül Ayı Kurum beklentimiz 4.125 Milyar
Dolar, Piyasa beklentisi ise 4.13 Milyar Dolar cari açık gelmesi yönünde. Verinin
beklentilerden belirgin bir şekilde sapması günün ilk saatlerinde iç piyasalar
dalgalanmaya neden olabilir. Gün ilerleyen saatlerinde ise önemli bir verinin
bulunmayışı nedeniyle özellikle kur hareketler ile Avrupa Piyasalarının seyri
BİST 100 endeksi üzerinde belirleyici olacaktır.
Yurtdışı piyasalara baktığımızda ise ABD vadelilerinin sabah saatlerinde hafif
yükseliş eğiliminde hareket ediyor. Euro/Dolar paritesi ise 1.16 seviyesinin
üzerinde dar bantta dalgalı hareketini sürdürüyor. Asya Borsalarında ise dalgalı
seyir görülüyor.
Endekste geçtiğimiz hafta etkili olan satışlar ile son 1 aylık süreçte etkisinde
olduğumuz yükseliş trendinin kırıldığını görüyoruz. Bununla birlikte orta vadeli
gösterge olan MACD’in de Cuma günü Sat konumuna geçmiş olmasını
endeksteki güç kaybının devam edebileceğini gösteriyor
Gün içi işlemlerde 108.700 ve 109.500 seviyelerini gün içi destek direnç
seviyeleri olarak takip edeceğiz. Gün hafif tepki alımları ile başlamasını
beklediğimiz endekste tepki denemelerinin güç kazanabilmesi için ilk etapta
109.500 ara direnci aşılmalı. Aksi halde endekste güç kaybının devamını
görebiliriz. Gün içi açılacak pozisyonlarda ise 108.700’ün altına inilmesi halinde
ısrarcı olunmamalı.

VIOP-Endeks 30 Sözleşmesi:
Cuma günü günün ilk saatlerinde 138.275’e kadar geri çekilen aralık vadeli sözleşme günün
ikinci yarısında yarat bir seyir izledi ve 135.750 seviyesinden kapandı.
Haftanın ilk işlem gününde 136.800’ü kısa vadeli ilk direnç seviyesi olarak takip edeceğimiz
sözleşmede tepki alımlarının güçlenmesi için ilk etapta bu seviye aşılmalı. Aksi halde
gevşeme eğiliminin tekrar etkili olduğunu görebiliriz.
Sözleşmede 138.300 seviyesi ise gün içi destek konumunda olacaktır.
Bugün Açıklanacak Önemli Veriler
10:00 Türkiye Cari İşlemler Dengesi Eyl. (Bekl:-4.13 mlr)

22:00 ABD Aylık Btüçe Beyanı Ekim (Bekl:$50.0mlr)
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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.
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