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Piyasa Beklentisi

Haftalık Ajanda

Salı günü, alıcılı açılış ile başlayan Borsa İstanbul, siyasilerden gelen “Erken
Seçim” açıklamaları sonrası geri çekilerek günü %1.76 değer kaybı ile 108.744
seviyesinden kapadı. Sanayi endeksi günü %1.81 oranında düşüşle kaparken
bankacılık endeksinde geri çekilme %2.16’yı buldu. Serbest piyasa da Dolar/TL
ise 4.0855 seviyesinden satıcılı açılışı sonrası, gün içindeki yükselişle önceki
gününe göre yatay şekilde 4.0995 seviyesinden kapandı.
Yurt içi piyasalar bugün siyasilerden gelecek olan açıklamalara odaklanacak.
Saat 13:30’da başlayacak olan Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı’nın
buluşmasından gelecek olan açıklamalar endeks açısından önemli olacak.
Bugünün veri takvimine bakıldığında; Yurt içinde, önemli bir etkiye sahip veri
bulunmuyor. Yurt dışında; Euro bölgesi, İnşaat çıktıları ve enflasyon verileri
yakından izlenecek. Amerika tarafında ise seans sonrası açıklanacak olan FED
bej kitap ve sonrasında FED üyelerinden gelecek olan açıklamalar ise küresel
piyasalar tarafından takip edilecek.
Yurtdışı piyasalara baktığımızda yeni günde, Asya piyasalarında alıcılı bir seyir
görüyoruz. Avrupa piyasalarında ise pozitif bir açılış bekleniyor. Amerikan
vadelilerinde an itibariyle alıcılı bir görünüm hakim. Euro/USD paritesi yeni
günde 1.2375 seviyelerinden işlem görüyor.
Endeksi teknik olarak değerlendirdiğimizde endekste 109.500’ü ilk ara direnç
olarak takip edeceğiz. Gün içi hareketlerin güç kazanabilmesi için ilk etapta bu
direnç aşılmalı. Aksi halde günün ilerleyen saatlerinde satıcıların tekrar
güçlendiğini görebiliriz. 109.500 ara direncinin aşılması halinde ise tekrar
111.500 seviyesine yönelim görebiliriz.
Endekste 108.000 seviyesi ise ilk destek seviyesi olarak takip edilebilir.

VIOP-Endeks 30 Sözleşmesi:
Nisan vadeli sözleşmesi, Salı gününe alıcılı açılışı sonrası Endeksle paralel şekilde
gevşeyerek gün sonunda %1.31 değer kaybı ile 133.475 seviyesinden kapadı.
Güne hafif alıcılı başlamasını beklediğimiz sözleşmede, Dün görülen sert düşüş sonrası
yükseliş hareketlerinin güç kazanması için 200 günlük üssel ortalaması olan 134.800
seviyesinin aşılması önemli. Bu seviye üzerinde 135.550 ve 136.600 dirençleri
hedefleyebilir.
Gevşeme eğiliminin devamı halinde ise 132.850 ve 132.250 seviyeleri alt destek olarak
izlenebilir.
Bugün Açıklanacak Önemli Veriler
12:00 Euro Bölgesi İnşaat Çıktıları - Aylık Şub. (Önc: -2,20%)
12:00 Euro Bölgesi İnşaat Çıktıları - Yıllık Şub. (Önc: 3,70%)
12:00 Euro Bölgesi Çek. TÜFE - Yıllık Mar.-Nihai (Bek: 1,00%)
12:00 Euro Bölgesi TÜFE - Yıllık Mar.-Nihai (Bek: 1,40%)
12:00 Euro Bölgesi TÜFE - Aylık Mar. (Bek:1,00%)

14:00 ABD MBA Mortgage Başvuruları (Önc: 1,90%)
21:00 ABD Fed "Bej Kitap" Raporu'nu Yayınlayacak
22:00 ABD New York FED Başkanı Dudley'nin Konuşması
23:30 ABD FOMC Üyesi Quarles'in Konuşması
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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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