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Piyasa Beklentisi
Haftanın ilk işlem gününde valotil bir seyir izleyen BİST 100 endeksi günü
%0.08 oranında sınırlı değişim ile 108.859 seviyesinden tamamladı. Son
günlerin banka hisselerinde alıcıların daha istekli olduğu görülürken, bankacılık
endeksi %0.82 oranında değer kazandı. Sanayi endeksinde ise %0.61 oranında
değer kaybı yaşandı.
Haftalık Ajanda

Dünün en önemli ve tek verisi olan cari işlemler rakamı açıklandı. 4.5 Milyar
Dolar ile Piyasanın üzerinde gelene Cari Açık rakamı gün içinde kurda ve
endekste volatiliteye neden oldu.
Bugüne baktığımızda ise son günlerin aksine yoğun veri akışı bulunuyor.
Günün ilk yarısında gözler Avrupa da açıklanacak olan verilerde ve Avrupa
Merkez Bankası Başkanı Draghi saat 13’de yapacağı konuşmada olacak. Bu
gelişmeler özellikle parite tarafında hareketliliğe neden olacaktır.
Günün ikinci yarısında ise Saat 16.30’da ABD açıklanacak olan Ekim ayı EFÜ
rakamları ile öncesinde FOMC Üyesi Bullard yapacağı açıklamalar takip
edilecek.
Yurtdışı piyasalara baktığımızda ise ABD vadelilerinin sabah saatlerinde yatay
hareket ediyor. Euro/Dolar pariteside ise 1.16 seviyesinin üzerinde zayıf
hareketler sürüyor. Asya Borsaları ise an itibariyle seyrediyor.
Endeksi teknik olarak değerlendirdiğimizde ise saatlik grafiklerinden çok
küçükte olsa bir ters omuz baş omuz formasyonu dikkat çekiyor. 108.700’ün
üzerinde kalındığı sürece endekste gün içi hareketlerde güç kazanımının etkili
olduğunu görebiliriz. Saatlik grafikler düşüş kanal direnci ve formasyonun boyun
çizgisi konumunda olan 109.500’ün üzerinde tepki denemeleri güç
kazanacaktır. 110.200 ve 110.500 seviyeleri gün içi üst dirençler olarak takip
edilebilir.
Endeksin beklentimizin aksine 108.700’ün altında yaşanabilecek hareketlerde
ise 108.000 seviyesi gün içi işlemlerde daha önemli destek konumunda
olacaktır.

VIOP-Endeks 30 Sözleşmesi:
Dün 134.175-136.750 bandında dalgalı bir seyir izleyen Aralık vadeli sözleşme 25 puanlık
çok sınılır değişim ile 135.775 seviyesinden kapandı.
Günün ilk yarısında 135.400 ilk ara destek seviyesi olarak takip edeceğiz. Bu desteğin
üzerinde tepki hareketlerinin etkili olmasını beklediğimiz sözleşmede yaşanabilecek gün içi
hareketlerde 136.400-136.750 bandı gün içi dirençler olarak takip edilebilir. 136.750’nin
üzerinde tepki hareketlerinin güç kazandığını görebiliriz.

Bugün Açıklanacak Önemli Veriler
10:00 Almanya GSYH Büyüme Çeyreksel 3Ç Öncü
(Bekl:0.60%)
10:00 Almanya TÜFE Aylık Ekim (Bekl:0.00%)
13:00 Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi konuşacak.
13:00 Euro Bölgesi Sanayi Üretimi Aylık (Bekl.-0.60%)
13:00 Almanya ZEW Cari Durum End. Kasım (Bekl: 88.00)

13:00 Euro Bölg. GSYH Büyüme 3Ç (Bekl:0.60%)
16:15 FOMC Üyesi Bullard konuşacak.
16:30 ABD ÜFE-Aylık. Ekim (Bekl:0.10%)
16:30 ABD Çekirdek ÜFE-Aylık. Ekim (Bekl:0.20%)
16:55 ABD Kırmızı Kitap (Aylık)
21:05 ABD FOMC Üyesi Bostic konuşacak
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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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