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Seans Analizi
Güne 89.144,83 seviyesi ile başlayan BIST100 ilk seansı %0.32 yükselişle 89.234,72 puandan tamamladı. Birinci seansta en
düşük 88.674,09, en yüksek 89.425,27 seviyeleri test edilirken; toplam işlem hacmi 1.28 Milyar TL oldu. Bankacılık endeksinde
ise %0.72 yükseliş gözlendi.
Teknik olarak bakıldığında;
Endekste yukarı yönlü hareketlerin devamında 89.700 direncinin üzerinde 90.250 direnci takip edilecek. Aşağı yönlü
hareketlerde ise 88.500 ve 88.000 destekleri takip edilecek.
Veri akışına bakıldığında ise;
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Ocak ayı ihracat rakamlarını açıkladı.
Ocak ayında Türkiye’nin ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre %9.8 gerileyerek 10.8 milyar dolar oldu. AB pazarındaki kayıpta
parite etkisi toplamda 750 milyon dolarlık bir farkla Ocak ayı ihracatına 6.5 puan negatif etki yaptı. Son 12 aylık ihracat ise %2.5
artışla 156 milyar 118 milyon dolar oldu.
Euro Bölgesi’nde İmalat PMI Endeksi beklentilere paralel gerçekleşti.
Euro Bölgesi’nde İmalat Sektörü PMI Endeksi Ocak ayında 51 seviyesine yükselerek beklentilere paralel gerçekleşti. Aralık ayında İmalat PMI Endeksi 50.6 seviyesindeydi.
Öğleden sonra TSİ 15.30’da ABD Kişisel Gelir ve Harcamalar, 17.00’da ABD ISM İmalat Endeksi takip edilecek.
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Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar” hakkında tebliğ uyarınca yayımlanması zorunlu olan Uyarı Notu’nu en arka sayfada bulabilirsiniz.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar” hakkında tebliğ uyarınca
yayımlanması zorunlu olan Uyarı notu:
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum
ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. 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 raporda yer alan yorumlar sadece ATIG YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.’nin görüşlerini yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan yatırımlardan ATIG YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. sorumlu tutulamaz.

Tavsiyeler ve Açıklamaları;
Endeks Üzerinde Getiri: Bir hisse için “Endeks Üzerinde Getiri” kararı verilmişse, bu karar hisse senedinin 12 aylık getirisinin,
BIST100 endeksinin getirisinin üzerinde olmasının beklenildiğini gösterir.
Endeks Altında Getiri: Bir hisse için “Endeks Altında Getiri” kararı verilmişse, bu karar hisse senedinin 12 aylık getirisinin,
BIST100 endeksinin getirisinin altında olmasının beklenildiğini gösterir.
Endekse Paralel Getiri: Bir hisse için “Endekse Paralel Getiri” kararı verilmişse, bu karar hisse senedinin 12 aylık getirisinin,
BIST100 endeksine paralel olmasının beklenildiğini gösterir.
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