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Seans Analizi
Güne 83.974 seviyesi ile başlayan BIST100 ilk seansı %0.74 yükselişle 84.142,64 puandan tamamladı. Birinci seansta en düşük
83.613,20, en yüksek 84.356,91 seviyelerini test eden endekste işlem hacmi 1.65 Milyar TL oldu. Bankacılık endeksinin ise
%1.19 yükseldiği gözlendi. Büyümenin beklentilerin altında gelmesiyle 2.2691 seviyesine kadar yükselen USD/TRY TCMB
Başkanı Erdem Başçı’nın açıklamaları ile gerilemeye başladı.
Veri akışı olarak bakıldığında yurtiçinde açıklanan büyüme verisi ve TCMB’nin 2015 Yılında Para ve Kur Politikası isimli sunumu
önemliydi. GSYH yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre sabit fiyatlarla %1.7 artışla 33 milyar 530 milyon TL
oldu. Aynı dönemde sabit fiyatlarla GSYH %2.8 artışla 93 milyar 733 milyon TL oldu. Büyümenin %2.9 artış göstermesi
bekleniyordu.
Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı 2015 Yılında Para ve Kur Politikası isimli yaptığı sunumda 2017 yılında enflasyon
hedefinin %5 olduğunu açıkladı. Erdem Başçı petrol fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle dış dengede belirgin bir iyileşme
beklediklerini ve emtia fiyatlarındaki gelişmelerin katkısıyla enflasyonun %5’e yaklaşabileceğini belirtti. Enflasyon görünümünde
belirgin bir iyileşme sağlanana kadar getiri eğrisinin yataya yakın tutulmak suretiyle para politikasındaki sıkı duruşun
sürdürüleceği söylemini tekrarlayan Başçı, petrol fiyatlarındaki 10 dolarlık düşüşün Türkiye enflasyonunu 0.4 puan düşürdüğünü ifade etti.
Teknik olarak bakıldığında ilk seansı artıda tamamlayan endekste yukarı yönlü hareketlerin devamında 84.850 direnci takip
edilecek. 83.950 desteğinin saatlik bazda kırılması ise ilk etapta 83.500 seviyesine kadar düşüş getirebilir.
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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.

ATIG YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Barbaros Mah. Al Zambak Sok. No:2
Varyap Meridyan Sitesi A Blok Kat:16
Batı Ataşehir İstanbul/Türkiye

2

