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Piyasa Beklentisi

Haftalık Ajanda

Dün satıcılı açılış yapan BIST 100 Endeksi, açılışta 111.445 seviyesinin test
edilmesi sonrasında gelen alımlar ile toparlandı ve %0,13 sınırlı artış ile
112.149 seviyesinden kapadı. Bankacılık endeksi %0,63 artış ile daha güçlü
bir seyir izlerken, sanayi endeksi ise endekse paralel olarak %0,16 artış
göstermiştir. Kur cephesinde ise gün içerisinde serbest piyasada Dolar/TL,
%0.31 artış ile 3.8205 seviyesinden kapadı.
Bugünün veri takvimine bakıldığında, Yurt içi tarafında veri akışının yoğun
olduğu görülmektedir. Türkiye ekonomik güven endeksi, TCMB’nin
yabancıların DİBS ve hisse senedi yatırımı ve Türkiye konut fiyat endeksi
önemle izlenecektir. Yurt dışı tarafında ise Amerika’dan gelecek olan işsizlik
maaş başvuruları, mal ticaret dengesi piyasalar tarafından yakından
izlenecektir.
Yurtdışı piyasalarına bakıldığında ise Asya tarafında Japonya hariç pozitif
bir görünüm sürmektedir. Avrupa borsalarının bugün güne hafif alıcılı
başlanması beklenilmektedir. Amerikan vadelileri ise sınırlı pozitif
görünümdedir. Euro/Dolar paritesinde ise son günlerde etkili olan yükseliş
hareketinin devam ettiğin görülüyor ve paritede an itibariyle 1,1930
seviyelerinden işlemler geçiyor.
Endeksi teknik olarak değerlendirdiğimizde 111.600-112.250 bandını gün içi
destek direnç seviyeleri olarak izleyeceğiz.
111.600 desteğinin üzerinde yükseliş hareketi gücünü koruyacağından kısa
vadeli açılmış pozisyonlar ile gün içi pozisyonlar bu seviyesinin üzerinde
korunabilir. 112.250 seviyesinin aşılması halinde ise yükseliş hareketinin
güç kazandığını görebiliriz. Bu seviyenin üzerindeki hareketlerde ilk etapta
113.500 direnci hedef alınabilir.

VIOP-Endeks 30 Sözleşmesi:
Dün açılışta 137.350’e kadar gerileyen Aralım Vadeli sözleşme gün içinde güçlenen
alımlar ile toparlandı ve %0.20 oranında sınırlı değer kazanımı ile 138.350’den
kapandı.
Vade sonuna yaklaştığımız Aralık vadeli sözleşmede 138.650 seviyesinin ilk ara direnç
olarak takip edeceğiz. Göstergelerdeki olumlu görünüm bu direncin geçilme olasılığını
güçlendirmesine rağmen vade sonuna yaklaştığımız sözleşmede 138.650’nin üzerinde
temkinli kalmak yararlı olacaktır. 140.000 seviyesi ise üst direnç konumunda olacaktır.
Sözleşmede 138.000 ve 137.700 seviyeleri ise ilk destekler olarak verebiliriz.

.

Bugün Açıklanacak Önemli Veriler
10:00 Türkiye Ekonomik Güv. End. (Önck: 97.9)
12:00 Euro Bölg. ECB Aylık Ekonomi Bülteni
14:30 Türkiye Konut Fiy. End. Aylık (Önck: 0.63%)
14:30 Türkiye Yabancıların DİBS ve Hisse Senedi Yatırımı
16:30ABD İmalat Ürünleri Dış Tic. Deng (öncü) Kasım (Bekl:
-$67.5mlr)

16:30 ABD Toptan Stoklar – Kasım (Önck: -0.50%)
16:30 ABD Haftalık İşsz. Maaş Başv. (Önck:1932)
16:30 ABD Chicago PMI Aralık (Bekl: 61.8)
19:00 ABD Ham Petrol Stokları (Bekl:-3,970 M.)
B:D: Çin Cari İşlemler Dengesi
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Yatırım Finansman Menkul Değerler
Meclis-i Mebusan Cad. 81 Fındıklı 34427 Beyoğlu/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 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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