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Piyasa Beklentisi
Güne yukarı yönlü boşluklu bir açılış yapan endekste bir ara 102.400 seviyeleri görülse de
kapanışa doğru gelen alıcılı seyirle beraber kapanış 103.929 seviyesinden oldu. Böylece bir
önceki gün oldukça sert satışlarla karşılaşan endekste %1,62’lik tepki hareketi gerçekleşti.
Sanayi endeksi %2,40 oranında günlük yükselişiyle endeksin değer kazanımında öncü olurken
bankacılık endeksi %1,76 ile daha zayıf bir yükseliş gösterdi. 4.67 mlr TL’lik hacim ise endekste
ortalamalara yakın bir seviye olarak gerçekleşti.
Fed Başkanı Janet Yellen’in konuşmalarında tonlamasını “Şahin”leştirmesi dikkat çekti. Özellikle
%2 enflasyon hedefine kadar beklemenin “ihtiyatsız” bir yaklaşım olduğu, enflasyonun %2’nin
altında kalması durumunda FOMC’nin güvenirliğini yitirebileceği, faiz artırımlarında çok fazla
kademeli olmaktan sakınmak gerektiği ve bu faiz artırımları olmaksızın iş gücü piyasasının aşırı
ısınabileceği açıklamalarında bulununca USD’de güçlenmeler görüldü. Açıklamalar sonrası
Fed’in Aralık ayı faiz artış ihtimali %62,8’e yükseldi. Bunun dışında Trump’ın Çarşamba günü
vergi oranlarına dair değişiklik önerisinde bulunacağı haber akışlarıyla beraber USD güçlenişini
sürdürdü.

Haftalık Ajanda

Çin’de sanayi kârlarının bir önceki yılın aynı ayına göre %24 arttığı verileri ile başlayan
gündemin önemli maddesi ise ABD’den gelecek olan dayanıklı tüketim mal siparişleri tarafında
olacak. Bu veri, tüketici tarafının talebinin halen canlı olup olmadığı noktasında sinyaller
oluşturacak ancak veri etkisinin geçmişteki kadar güçlü olmasını beklemiyoruz. Yellen’in
açıklamaları sonrasında oluşan “faiz artışı” atmosferinde volatilite çok anlık kalabilir. Bunun
dışında seans sonrası Fed üyelerinin açıklamaları devam edecek ki burada 21:00’da Brainard’ın
yapacağı konuşma bir adım öne çıkıyor. Gün içerisinde ise Kashkari’nin konuşmasını takip
edeceğiz. Yurtiçi makroekonomik tarafta ise Mehmet Şimşek’in açıklayacağı Orta Vadeli
Program izleniyor olacak. Konuyla ilgili basın toplantısının saat 13:00’da gerçekleşmesi
bekleniyor. Siyasi cephede ise bugün özelinde önemli bir gelişme bulunmuyor.
Yeni günün açılışında Yellen konuşmalarının etkisinin gece saatlerinde fiyatlandığı görülüyor.
Dolar endeksindeki değer kazanımına karşın Euro/Dolar paritesi ve TL cephesinde bir önceki
güne göre önemli bir değişim yok. Özellikle TL tarafında hafif bir değer kazanımı dahi mevcut.
Altın fiyatları ve Brent petrol tarafındaki hareketler risk iştahının halen güçlü bir şekilde
canlandığına işaret etmiyor. VIX endeksinde de sakin bir seyir söz konusu. 5 yıllık Türkiye
CDS’leri ise güçlü bir değer kazanımı göstermiyor. Asya borsalarının karışı, ABD vadelilerinin ise
yataya yakın seyrettiği günde Avrupa borsalarının alıcılı bir açılış yapması bekleniyor.
Güne dünkü tepki alımlarının devamı ile başlamasını beklediğimiz endekste 104.600 ve 104.900
seviyeleri gün içi dirençler olarak takip edeceğiz. Endekste tepki hareketlerinin devamı açısından
kısa vadeli işlemlerde daha önemli direnç olarak gördüğümüz 104.900 seviyesinin üzerinde
kapanış gerçekleşmeli. Aksi halde tekrar satıcıların güç kazandığını görebiliriz. Endekste
yaşanabilecek gün içi geri çekilmelerde ise 103.200 seviyesi ara destek konumunda olacaktır.

En Çok Yükselen Hisseler
Hisse

Kapanış

Değ. (%)

Hacim (TL)

KERVT

73,80

15,7%

29.733.869

YUNSA

4,47

11,5%

21.758.511

PRKAB
ICBCT

2,98
3,61

9,6%
9,1%

11.605.594
24.038.243

DGKLB

4,29

8,6%

7.473.793

En Çok Düşen Hisseler
Hisse

Kapanış

Değ. (%)

Hacim (TL)

FROTO
BIMAS

45,06
74,35

-3,0%
-1,9%

26.380.679
44.473.549

PEGYO
AVISA

1,04
18,16

-1,9%
-1,8%

1.569.698
613.639

CLEBI

30,04

-1,5%

2.883.423

VIOP-Endeks 30 Sözleşmesi:
Dün günün ilk yarısını satıcılı, ikinci yarısını ise alıcılı seyreden Ekim vadeli sözleşme günü
%1,43 artışla 129.500 seviyesinden kapattı.
Kısa vadeli 128.500 direncini kırarak ivmesini güçlendiren Ekim vadeli sözleşmenin günlük
grafiklerinde ise kapanışın gerçekleştiği 128.500 seviyesinin halen direnç konumunda olduğunu
görüyoruz. 130.200 üst direncini kısa vadede izliyor olacağımız sözleşmede “UZUN”
pozisyonların artırılması için bu seviye mutlaka geçilmeli. Geçilemediği takdirde ise bu seviyeden
pozisyonlar kapatılarak kâr realizasyonu yapılmalı. 128.500 altında ise tercih edilebilecek “KISA”
pozisyonlar 127.300’e kadar korunabilir.

Bugün Açıklanacak Önemli Veriler
15:30 ABD Dayanıklı Tük. Mal. Sip. Ağu.-Öncü (Bekl: 1,0%)
15:30 ABD Day. Tük. Mal. Sip. (Ulş. Hariç) Ağu.-Öncü (Bl: 0,2%)
16:15 ABD Fed/Kashkari konuşacak. (Oy Hakkı VAR)

17:00 ABD Bekleyen Konut Satışları-Aylık Ağu. (Bekl: -0,5%)
20:30 ABD Fed/Bullard konuşacak. (Oy Hakkı Yok)
21:00 ABD Fed/Brainard konuşacak. (Oy Hakkı VAR)
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Uzun Vadeli Model Portföy Önerimiz
GÜNCELLENMİŞ MODEL PORTFÖY* - Araştırma
Hisse
AKSEN
BOLUC
GARAN
HLGYO
KRDMD
TOASO
TUPRS
TCELL
YKBNK

Kapanış
3,41
5,52
10,21
1,01
2,31
30,62
121,50
12,08
4,36

Önc.
Gün K.
3,35
5,56
9,99
0,98
2,14
30,32
119,60
12,11
4,23

Getiri
Potans.(%)
1,79% 4,60
34,9%
-0,72% 8,00
44,9%
2,2% 13,20
29,3%
3,06% 1,60
58,4%
7,94% 3,00
29,9%
0,99% 37,00
20,8%
1,59% 147,00
21,0%
-0,25% 15,00
24,2%
3,07% 5,90
35,3%

Değ. (%)

Hedef

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