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Piyasa Beklentisi

Haftalık Ajanda

Perşembe günkü Küresel piyasalardaki olumlu hava ile Borsa İstanbul alıcılı
açılışı sonrası pozitif seyrine devam etti. Endeks, özellikle seans sonunda gelen
yoğun alımlarla beraber seans sonunda %2.44 değer kazanarak 116.525
seviyesinden kapadı. Bankacılık endeksi dün, Çarşamba günkü kayıplarını da
telafi ederek %3.48 değer kazandı. Sanayi endeksinde ise değer kazancı
%1.98’i buldu. Serbest piyasa da Dolar/TL ise 3.7735 seviyesinden satıcılı
açılışı ile hızlı bir düşüş gösterdi. Kur, günü 3.7705 seviyesinden %1.03 düşüş
ile kapadı.
Bugün yurt içi gündemde, ABD dış işleri bakanı Tillerson’ın bugünkü Türkiye
ziyaretinden gelecek açıklamalar endeks üzerinde etkisini sürdürecektir. Veri
takvimine baktığımızda; Yurt içinde önemli bir veri açıklaması
beklenmemektedir. Yurt dışında ise düne göre sakin bir veri akışı bulunuyor.
Avrupa tarafından ECB’den Coure’in konuşması, Amerika tarafında ise konut
başlangıç, inşaat izinleri ve İhracat/İthalat fiyat endeksleri günün önemli verileri
olacaktır.
Yurtdışı piyasalara baktığımızda ise Çin ve Kore piyasalarının tatil olduğu yeni
günde, Asya piyasalarında pozitif bir görünüm devam ediyor.
Avrupa
piyasalarında ise hafif pozitif bir açılış bekleniyor. Amerikan vadeli piyasalarında
ise an itibariyle pozitif bir seyir hakim. Euro/USD, hafta başından beri süren
yükselişine devam ederek 1.2545 seviyesinden işlem görüyor.
Haftanın son işlem gününe pozitif başlamasını beklediğimiz endekste 116.500’ü
gün içi hareketlerde ilk ara direnç olarak izleyeceğiz. Açılış sonrasında bu
seviyenin üzerinde kalınması halinde yükseliş hareketinin ivmesini koruyarak
117.200 ve 117.800 seviyelerine yönelim görebiliriz.
Endekste gün içi ilk destek seviyeleri olarak ise 115.600 ve 115.000’ni
verebiliriz.

VIOP-Endeks 30 Sözleşmesi:
Şubat vadeli sözleşmesi, Çarşamba günü alıcılı açılışı sonrası Endeksle beraber
yükselişine devam ederek %2.51 değer kazandı ve 143.700 seviyesinden kapadı.
Güne, alıcılı başlamasını beklediğimiz sözleşmede, dünkü yükseliş sonrası günllük
ve saatlik göstergelerinde toparlanma görülmüştür. Sözleşme de 144.500 ara
direncinin aşılması durumunda 145.500 seviyesini hedefleyebiir
Olası geri çekilmeler için ise 142.800 ve 141.400 alt destek seviyeleri takip
edilecektir.

.

Bugün Açıklanacak Önemli Veriler
11:20 Euro Bölgesi ECB'den Coure konuşacak

16:30 ABD İnşaat İzinleri Oca. (Bekl: 1300 bin)

12:30 İngiltere Perakende Satışlar - Aylık Oca. (Bekl: 0.50%)

16:30 ABD İnşaat İzinleri - Aylık Oca. (Bekl: 0.00%)

16:30 ABD İthalat Fiyat Endeksi - Aylık Oca. (Bekl: 0.60%)

18:00 ABD Mic. Tüketici Güven Endeksi Şub.-Öncü (Bekl: 95.5)

16:30 ABD İhracat Fiyat Endeksi - Aylık Oca. (Bekl: 0.30%)

Çin ve Kore Piyasaları Tüm Gün Tatil

16:30 ABD Konut Başlangıçları Oca. (Bekl: 1225 bin)
16:30 ABD Konut Başlangıçları - Aylık Oca. (Bekl:2.80%)
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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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