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Piyasa Beklentisi
Zayıf bir hacimle haftaya başlayan endekste benzer seyir dün de devam etti. Yüksek
bir volatilitenin görüldüğü ve 50-saatlik hareketli ortalamayı destek yaparak 76.900
seviyesinden tepki hareketine başlayan endekste kapanış 200-günlük ortalamanın
üzerinde kaldı. Günü 77.808 seviyesinden kapatan endeksin değer kazancı %0,84
oldu ve Pazartesi günkü kayıpları telafi etti. Hacim tarafında ise 2.7 mlr TL’lik bir işlem
büyüklüğü söz konusu idi.
TCMB’nin faiz kararını yakından takip eden piyasalar neredeyse 25 bp.’lık üst bant
artırımından emindi. Hatta bazı analist ve ekonomistler politika faizinde de bir
değişiklik bekliyordu. Kurum olarak biz de alt bantta 75, üst bantta 25, politik faizinde
ise 50 bp. artırım bekliyorduk. Ancak TCMB oldukça sürpriz bir karar ile faizlerde hiçbir
değişikliğe gitmedi. Son zamanlarda oldukça tartışma konusu olan TCMB’nin faiz
politikalarında “bağımsızlık” algısının güçlendiği fiyatlamalar gözlemledik. Öyle ki kısa
süreli bir volatilite sonrasında yukarı yönlü hareketlerin güçlenmesi önemli idi. Karar
metnindeki önemli vurgu ise 4.çeyrekte beklenen toparlanma eğilimi ve petrol fiyatları
ile döviz kurunun risk oluşturması noktasında oldu.
Bugün saat 10:00’da açıklanacak tüketici güven endeksi dışında herhangi bir veri
bulunmayan yurtiçi gündemde siyasi ve jeopolitik gelişmeler izlenecek. Yurtdışında ise
önemli veri akışı saat 18:00’da açıklanacak olan Euro Bölgesi tüketici güven endeksi
ve ABD 2. el konut satışları tarafında oluşuyor.
Sabah ilk fiyatlamalar USD’nin Euro/Dolar paritesi temelinde değer kaybettiği ve buna
bağlı olarak gelişmekte olan ülke para birimlerinin güçlendiği, ancak güvenli liman
fiyatlamalarını gördüğümüze işaret etmektedir. Dolar endeksi 103 seviyesi üzerinde
hafif geri çekilirken, Euro/Dolar paritesi tarafında 1,04 üzerinde yeniden güçlenme
çabasındadır. USD/TL ise dünkü endeks kapanışı seviyelerinde seyretmektedir. 281
seviyesindeki CDS’ler ise yakın vadede yeni bir riskin oluşmadığına işaret ediyor. Asya
borsalarındaki hafif alışlara karşın ABD vadelilerindeki geri çekilme ve petrol-altın
dengesinde güvenli liman oluşumu dikkat çekiyor.
Güne hafif alıcılı başlamasını beklediğimiz endekste son 3 işlem gününde direnç
olarak çalışan 77.900’ün aşılması sonrasında yükseliş hareketinin bir miktar daha
güçlendiğini görebiliriz. Bu seviyenin üzerindeki hareketlerde ise daha önemli direnç
olarak takip ettiğimiz 78.300’e kadar gün içi hareketinin devamı beklenebilir. 78800 ve
79.300 seviyeleri ise sonraki kısa vadeli dirençler olarak verebiliriz. 77.400 ise gün içi
ilk destek konmunda olacaktır.

En Çok Yükselen Hisseler
Hisse

BANVT

Kapanış

Değ. (%)

Hacim (TL)

8,08

18,0%

166.057.426

YATAS

4,77

10,4%

45.643.349

BRYAT
VERUS

30,00
13,08

9,6%
7,5%

5.818.105
1.604.026

VKFYO

1,16

7,4%

1.677.440

En Çok Düşen Hisseler
Hisse

Kapanış

Değ. (%)

Hacim (TL)

EUYO
ETYAT

0,75
0,71

-10,7%
-9,0%

6.453.807
3.355.920

EUHOL
EUKYO

0,59
0,83

-7,8%
-6,7%

3.062.080
1.162.908

BMEKS

0,88

-3,3%

14.126.921

VIOP-Endeks 30 Sözleşmesi:
Dün satıcılı açılışa rağmen özelliklede PPK toplantısı sonrasında etkili olan alımlar ile
toparlanan sözleşme %0.82 oranında değer kazanımı ile 95.425 seviyesinden tamamladı.
Bugüne hafif alıcılı başlamasını beklediğimiz sözleşmenin saatlik grafiklerinde görülen
flama formasyonu yükseliş hareketinin devam edebileceğini gösteriyor. Ara direnç olarak
takip edeceğimiz 95.525’in üzerinde formasyon onaylanacaktır. 96.400 seviyesi ise üst
direnç olarak takip edilebilir. Sözleşmede 94.700’ü ise gün içi ilk destek seviyesi olarak
verebiliriz.
Bugün Açıklanacak Önemli Veriler
10:00 Türkiye Tüketici Güven Endeksi Ara. (Önck: 68,93)
18:00 Euro Bölgesi Tüketici Güven End. Ara.-Öncü (B:-6)

18:00 ABD 2. El Konut Satışları Kas. (Bekl: 5,52 mn)
18:00 ABD 2. El Konut Satışları-Aylık Kas. (Bekl: -%1,4)
Japonya Kabine “Aylık Ekonomi Raporu”nu yayınlayacak.
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Uzun Vadeli Portföy Önerimiz
GÜNCELLENMİŞ MODEL PORTFÖY* - Araştırma
Önc.
Hisse
Kapanış Gün K.
BIMAS
49,34
49,38
CIMSA
15,36
15,33
EREGL
5,05
5,04
GARAN
7,72
7,63
SAHOL
9,25
9,15
TOASO
23,90
23,78
TTRAK
72,20
72,65
YKBNK
3,45
3,42

Değ. (%) Hedef
-0,08% 67,00
0,20% 19,40
0,20% 5,50
1,18% 9,91
1,09% 11,40
0,50% 31,00
-0,62% 90,00
0,88% 4,40

Getiri
Potans.(%)
35,8%
26,3%
8,9%
28,4%
23,2%
29,7%
24,7%
27,5%

* Model portföyümüzde yer alan şirketler, uzun vadeli temel analiz performansları
dikkate alınarak seçilmiştir. Yatırım kararları bu perspektife göre değerlendirilmelidir.

21 Aralık 2016

Yatırım Finansman Menkul Değerler
Meclis-i Mebusan Cad. 81 Fındıklı 34427 Beyoğlu İstanbulEtiler / 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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