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Piyasa Beklentisi
Borsa İstanbul’da yüksek oynaklığın devam ettiğini görüyoruz. 106.946 seviyesine kadar
yaşanan sonrasında etkili olan satışlar ile gerileyen BİST 100 endeksi günü %0.88 oranında
değer kaybı ile 105.026 seviyesinden kapandı.

Haftalık Ajanda

Dün banka hisselerinde etkili olan satışlar endeksi baskıladığı görüldü. Bankacılık
endeksinde %2.77 oranında değer kaybı yaşanırken, sanayi hisseleri daha güçlü kaldı ve
sanayi endeksi %0.15 gibi sınırlıda olsa yükseliş ile günü tamamladı.
Kur cephesinden ise gevşeme eğilimi görüldü. Ekonomi kanadından yapılan
açıklamalarında etkisi ile 3.9025’e kadar geri çekilen kur 3.9215 seviyesinden günün
tamamladı. Sabah saatlerinde yurtdışı işlemlerdeki seyre baktığımızda ise dünkü kapanış
seviyelerinin hafif üzerinde hareketler görülüyor.
Bugünün gündemine baktığımızda ise saat 12’e kadarki süreçte önemli veri akışı
bulunmuyor. Saat 12’de gelecek olan Almanya IFO İş Dünyası anketi günün ilk verisi
konumunda. Bu verinin piyasalar üzerindeki etkisi sınırlı olacaktır.
Günün ikinci yarısında ise saat14.30’da gelecek olan Reel Kesim Güven Endeksi rakamı ile
Kapasite Kullanım Oranı Önemli iç veri olarak görülüyor. Bu veriler piyasalarda özelliklede
kurda bir miktar hareketliliğe neden olabilir.
Güne tepki alımları ile başlamasını beklediğimiz endekste 105.000 seviyesinin üzerinde
yaşanacak hareketlerde 106.100’ü ilk ara direnç olarak izleyeceğiz. Gün içi yükseliş
hareketlerin devamı açısından bu seviye aşılmalı. Aksi halde satıcıların tekrar ivme
kazandığını görülebilir. Bu nedenle AL-SAT amaçlı açılacak gün içi pozisyonlarda 106.100
seviyesi yakından takip edilmeli. Bu seviyenin aşılması halinde ise 106.900 seviyesi hedef
alınabilir.
Endeksin gün içinde 105.000 desteğinin altına sarkması halinde gün içi pozisyonlarda
ısrarcı olunmamalı. Olası geri çekilmelerde 104.600 ve 103.500 alt destek seviyeleri olarak
izlenebilir.

VIOP-Endeks 30 Sözleşmesi:
Dün 133.100’e kadar yaşanan yükseliş sonrasında etkili olan satışlar ile gerileyen sözleşme
%1.08 oranında değer kaybı ile 130.475 seviyesinden kapandı.
Gün içi hareketlerde 130.000 desteğinin üzerinde etkili olacak tepki hareketlerinde 131.200
seviyesi ilk ara direnç komunda olacaktır. Tepki hareketlerinin güç kazanabilmesi için ilk etapta
bu seviye açılmalı. Aksi halde satıcıların tekrar ivme kazandığını görebiliriz. 131.800 ise üst
direnç konumunda olacaktır.
Sözleşmenin 130.000 seviyesinin altına inmesi halinde ise 128.700’e kadar geri çekilme
beklenebilir.

Bugün Açıklanacak Önemli Veriler
12:00 Almanya IFO İş Dünyası End. (Bekl: 116.5)
14:30 Türkiye Reel Kesim Güven End. (Önck: 109.50)
17:30 Türkiye Kapasite Kullanım Oranı (Önck: 79.70%)

17:45 ABD İmalat PMI Kas. Öncü (Bekl: 55)
17:45 ABD Hizmet PMI Kas. Öncü (Önck: 55.3)
ABD Borsaları Erken Kapanacak.
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UYARI NOTU:

Bu e-posta mesajı ve ekleri gönderildiği kişi ya da kuruma özeldir ve gizlidir. Hiçbir şekilde üçüncü kişilere açıklanam az 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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