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Seans Analizi
Güne 88.105,21 seviyesi ile başlayan BIST100 ilk seansı %0.45 yükselişle 88.264,06 puandan tamamladı. Birinci seansta en
düşük 87.823,98, en yüksek 88.473,19 seviyeleri test edilirken; toplam işlem hacmi 2.00 Milyar TL oldu. Bankacılık endeksinde
ise %0.33 yükseliş görüldü.
Veri akışı olarak bakıldığında yurtiçinde cari işlemler dengesi ve Hazine ihalesi takip edildi.
Cari işlemler Dengesi Kasım ayında 5.64 milyar dolar açık vererek beklentileri aştı. Cari işlemler açığı bir önceki yılın Ocak-Kasım
dönemine göre 17.949 milyon dolar azalarak 38.716 milyon dolara geriledi. Bu gerilemede ödemeler dengesi tablosundaki dış
ticaret açığının 15.171 milyon dolar azalarak 56.673 milyon dolara düşmesi, net hizmet gelirlerinin 2.397 milyon dolar artarak
24.851 milyon dolara yükselmesi ve birincil gelir açığının 576 milyon dolar azalarak 7.923 milyon dolara gerilemesi etkili oldu.
Hazine bugün düzenlediği tahvil ihalesinde %7.77 ortalama bileşik faizle 468.9 milyon TL borçlandı. İhaleler öncesinde kamu
kuruluşlarına ve piyasa yapıcılara yapılan 394.9 milyon TL net ROT satışlarla birlikte Hazine’nin toplam satış tutarı 863.8 milyon
TL’ye ulaştı. Hazine 14 Ocak tarihinde toplam 1 milyar 4 milyon TL tutarında iç borç ödemesi yapacak.
Endekste yukarı yönlü hareketlerin devamında 88.700 direnci takip edilecek. 88.700 direncinin üzerinde kapanış görmemiz
durumunda izlenecek ilk hedef direnç seviyesi 89.500’de bulunuyor. 87.500 ise ilk önemli destek konumunda.
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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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