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Piyasa Beklentisi

Haftalık Ajanda

Dün gün boyunca pozitif bir seyir izleyen ve 112.005 ve 111.391 seviyeleri
arasında dalgalı hareket eden BİST 100 endeksi günü %0.60 oranında
değer kazanımı ile 111.765 seviyesinden kapandı. Gün içinde sanayi sektör
hisseleri daha güçlü bir seyir izlerken Sanayi endeksin %1’lik artış görüldü.
Bankacılık endeksinde ise %0,52’lik artış yaşandı. Kur cephesinde ise
Dolar/TL’de ise gevşeme eğilimi sürerken kur günü %0.23 gibi sınırlı düşüş
ile 3.8145’den kapandı.
Avrupa ve Hong Kong piyasalarının bugün de tatil olması sebebiyle sakin
havanın sürmesini beklemekteyiz. Bugün öğleden sonra açıklanacak olan
Türkiye kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi verileri ve
Amerika tarafında ise Konut Fiyat ve FED imalat endeks verileri piyasalar
tarafından izlenecektir.
Yurtdışı piyasalarına bakıldığında ise Asya tarafında karışık bir görünüm
sürmektedir. Avrupa borsalarında tatilin sürdüğü bugün için Amerikan
vadelileri hafif satıcılı seyrediyor. Euro/Dolar paritesi ise 1.1870
seviyesinden yaptığı açılışı korumaktadır.
Bugün ne hafif alıcılı başlamasını beklediğimiz endekste 111.100 ve
112.000’ni gün içi destek direnç seviyeleri olarak takip edeceğiz. Yükseliş
eğilimin güç kazanabilmesi için 112.000’in üzerinde kapanış gerçekleşmeli.
Bu direncin üzerinde yaşanabilecek hareketlerde 112.500 ve 113.500
seviyeleri sırası ile üst dirençler olarak takip edilebilir.
Endekste yükselen kanal desteği olan 111.100’ün kırılması durumunda ise
gevşeme eğilimi hızlanabilir.

VIOP-Endeks 30 Sözleşmesi:
Dün pozitif açılış sonrasında dalgalı bir seyir izleyen Aralık Vadeli sözleşme günü %0.44
oranında değer kazanımı ile 137.900 seviyesinden kapanış gerçekleşti.
Gün içi işlemlerde 137.400 ve 138.700 bandı gün içi destek direnç seviyeleri olarak takip
edilebilir. Vade sonuna yaklaştığımız sözleşmede 137.400 seviyesinin üzerinde UZUN
pozisyonlar korunabilir. Ancak desteğin altında gevşeme eğilimi artabileceğinden UZUN
pozisyonlar için 137.400’ün altında ısrarcı olunmamalı. 136.600 seviyesi ise alt destek
konumunda olacaktır.
Sözleşmede 138.700’ün üzerinde yaşanabilcek hareketlerde ise 139.500 seviyesi üst direnç
konumunda olacaktır.
Bugün Açıklanacak Önemli Veriler
.

14:30 Türkiye Reel Kesim Güven Endeksi (Ara.) Önc: 106
14:30 Türkiye Kapasite Kullanım Oranı (Ara.) Önc: 79,90%
17:00 S&P Konut Fiyatları Aylık Bek:0,80%
18:00 Richmond Fed İmalat End. (Ara.) Bek:21
18:30 Dallas Fed İmalat End. (Ara.) Bek:21

Londra, Almanya ve Hong Kong Borsaları Noel
Bayramı nedeniyle tatil
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Uzun Vadeli Model Portföy Önerimiz
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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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