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Dün alıcılı açılış sonrasında 111.167 seviyesine kadar yükselen BİST 100 endeksinde
kapanışta güçlen satışlar ile hızlı geri çekilme yaşandı ve endeks %0.06 oranında
sınırlı değer kaybı ile 110.177’den kapandı. Bankacılık endeksi günü %0.45 oranında
değer kaybı ile tamamlarken, sanayi endeksi ise %0.48 oranında yükseliş ile kapandı.
Kurda ise dalgalı bir seyir etkili olurken, Dolar/TL’de sınırlı düşüş ile 3.83 seviyesinden
kapanış gerçekleşti.
Yılın son günlerine yaklaşırken veri akışı olarak sakin bir dönem içerisindeyiz. Bu
nedenle iç dinamiklere bağlı hareketler ile beraber ABD dün tamamlanan dava ile ilgili
gelebilecek haber akışlarına duyarlılığın yüksel olduğunu görebiliriz.
Bugünün veri akışına baktığımızda ise Saat 10’da Almanya da açıklanacak olan ÜFE
rakamı ile Saat 12’de açıklanacak olan Euro bölgesi Cari işlemler dengesi günü ilk
yarısından önemli veriler olarak görülüyor. Günün son saatlerinde ABD’de gelecek olan
2. Konut rakamları ise günün diğer önemli verileri konumunda. Ancak bu verilerin
piyasalar üzerinde büyük bir etki yaratmasını beklemiyoruz.
Yurtdışı piyasalara baktığımızda ise sabah saatlerinde ABD vadelileri hafif pozitif
seyrediyor. Asya piyasalarında satışların etkili olduğu görülürken, Avrupa Borsalarının
güne hafif alıcılı başlamasını bekleniyor. Euro/Dolar paritesinden yükseliş eğiliminin
tekrar güçlenme çabasında olduğunu görüyoruz. 1.1740 seviyelerinden başlayan
yükseliş ile parite an itibariyle 1.1880 seviyelerinde hareket ediyor.
Güne hafif tepki alımları ile başlamasını beklediğimiz endekste 110.500 seviyesinin
direnç olarak takip etmeye devam edeceğiz. Dünkü işlemlerde üzerinde Gün içi tepki
denemelerinin güç kazanabilmesi için bu seviye hacim desteği ile beraber kırılmalı ve
üzerinde kapanış gerçekleşmeli. Bu seviyenin üzerinde yaşanabilecek hareketlerde ise
111.300 ve 112.500 seviyeleri kısa vadeli dirençler olarak takip edilebilir.
Endekste 109.800 – 109.600 bandını ise kısa vadeli ilk destek seviyeleri olarak
verebiliriz.

VIOP-Endeks 30 Sözleşmesi:
Dün etkili olan alımlar ile 137.500 seviyesine kadar yükselen Aralık Vadeli Sözleşme
kapanış saatlerinde etkili olan satışlar ile hızla geri çekildi ve günü 135.975’den
kapandı.
Bugüne hafif tepki alımları ile başlamasını beklediğimiz endekste 136.350 seviyesini ilk
ara direnç olarak takip edeceğiz. Gün içi tepki denemelerinin güç kazanabilmesi için ilk
etapta bu seviye aşılmalı. Sonraki dirençler olarak ise 136.600 ve 137.500 seviyeleri
takip edilebilir. Sözleşmede 135.750-135.500 bandı ise gün içi destek konumunda
olacaktır.
.

Bugün Açıklanacak Önemli Veriler
10:00 Almanya ÜFE - Aylık Kas.
10:00 Almanya ÜFE - Yıllık Kas.
12:00 Euro Bölgesi Cari İşlemler Dengesi Ekim

15:00 ABD MBA Mortgage Başvuruları
18:00 ABD 2. El Konut Satışları Kas.
18:00 ABD 2. El Konut Satışları - Aylık Kas.
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olarak herhangi bir işlem yapılmasının kesinlikle yasak olduğunu bildiririz. Eğer mesajın alıcısı veya alıcısına iletmekten sorumlu kişi değilseniz lütfen
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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
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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
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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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