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Piyasa Beklentisi

Haftalık Ajanda

Haftanın son gününe hafif satıcılı başlayan endeks, Suriye gündemi etkisinde artan
satış baskısı ile günü %1.46 düşüş ile 115.147 seviyesinden kapamıştır. Sanayi ve
Bankacılık endeksleri de endeksle paralel hareket etmiştir. Bankacılık endeksi,
%1.41 azalış gösterirken sanayi endeksinde satışlar daha sınırlı kalarak %1.09
düşüş ile seansı kapadı. Serbest piyasa da Dolar/TL’de ise alıcılı açılış sonrasında
yükseliş eğilimi sürdü. Kur günü, %0.37 artış ile 3.7925 seviyesinden kapanış
gerçekleşti.
Endeksin bugünkü gündeminde kara operasyonunun başlaması sonrası Suriye’deki
gelişmeler etkisini sürdürecektir. Hafta içerisinde Suriye gündeminin endeks
üzerinde baskı oluşturmasını beklemekteyiz. Küresel piyasalar ise Amerikan
Federal hükümetinin, Bütçe konusundaki anlaşmazlık sonrası kapanması ile ilgili
gelişmeleri izleyecektir. Bugünün veri takvimine baktığımızda ise oldukça sakin bir
gün bizi bekliyor. Günün tek önemli verisi, TSİ 16:30’da Amerika tarafında
açıklanacak olan Chicago Fed ulusal aktive endeksi olacaktır.
Yurtdışı piyasalara baktığımızda ise yeni günde, Asya piyasalarında genel olarak
Japonya hariç pozitif bir görünüm hava hakim. Avrupa piyasalarında yatay açılış ile
başlanması beklenmektedir. Amerikan vadelilerinde ise hafif negatif seyir devam
ederken, Euro/USD paritesi ise 1.2269 seviyesinden alıcılı açılış sonrası geri
çekilerek 1.2220 seviyelerinde işlem görüyor.

Haftaya satıcılı başlamasını beklediğimiz endekste Suriye kaynaklı gelişmeler
hafta genelinde baskı unsuru olarak yakında izlenecek. Göstergelerdeki güç
kaybının yanı sıra son dönemde belirginleşen İkili Zirve formasyonu endekste
güç kaybının devam edebileceğini gösteriyor. Bu nedenle mevcut taşınan
pozisyonlar için temkinli kalmakta ve özellikle hisse bazlı desteklerin kırılması
halinde kademeli olarak pozisyonları azaltmak yarar olacaktır.
115.100 seviyesinin altındaki hareketlerde 114.500 ve 113.700 seviyeleri sırası
ile gün içi destekler olarak takip edilebilir. 113.700’e kadar yaşanabilecek
hareketler sonrasında tutunma çabası ve tepki hareketleri görebiliriz.

VIOP-Endeks 30 Sözleşmesi:
Şubat vadeli sözleşmesi, Cuma günü yatay açılışına karşın jeopolitik gündem sebebiyle
negatif seyir izledi ve Sözleşme, günü %1.55 değer kaybederek 143.125’den kapandı.
Güne negatif başlangıç yapmasını beklediğimiz sözleşmede, gün içerisindeki jeopolitik
gelişmelerin sözleşmedeki yön konusunda ön planda olmasını beklemekteyiz. Teknik
görünüme bakıldığında, kısa vadeli günlük göstergelerde son düşüş sonrası bozulma
görülmektedir. Endekste 141.800 ve 141.300 seviyeleri gün içi destekler olarak takip
edilebilir.
Olası tepki hareketlerinde ise direnç seviyelerimiz 143.650 ve 145.400 olacaktır.
Bugün Açıklanacak Önemli Veriler
.
16:30 ABD C. FED Aktivite Endeksi Ara. (Önc: %15.00)
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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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