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Seans Analizi
Güne 88.080,10 seviyesi ile başlayan BIST100 ilk seansı %0.33 yükselişle 87.855,31 puandan tamamladı. Birinci seansta en
düşük 87.560,27, en yüksek 88.491,37 seviyeleri test edilirken; toplam işlem hacmi 2.67 Milyar TL oldu. Bankacılık endeksinde
ise %1.25 yükseliş gözlendi.
Asya piyasalarından alınan olumlu havanın etkisi ve USD/TRY’deki sakin görünümün de desteği ile güne alıcılı başlayan
endekste İsviçre Merkez Bankası kararlarının ardından alımlar hız kesti.
İsviçre Merkez Bankası (SNB) politika faizini -%0.75’e indirdi ve müdahale kuruna son verdi. Banka hedef faiz koridorunu
-%1.25 ve -%0.25 olarak açıkladı. Böylece İsviçre Merkez Bankası EUR/CHF paritesinde 1.20 olarak belirlediği taban fiyat
uygulamasına son vermiş oldu. Müdahale kuruna son verilmesinin açıklanmasıyla USD/CHF 0.8221 seviyesine EUR/CHF 1.0238
seviyesine kadar geriledi. EUR/USD paritesi ise 1.1580 seviyesine kadar gerileyerek son 11 yılın en düşük seviyelerini test etti.
Avrupa borsaları yönünü aşağı çevirirken, BIST100 Endeksinde de alımlar hız kesti.
Veri akışı olarak bakıldığında yurtiçinde işsizlik oranı ve bütçe dengesi açıklandı.
İşsizlik oranı Ekim ayında %10.4 seviyesine geriledi.
Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı Ekim döneminde 3 milyon 43 bin kişi oldu. İşsizlik oranı %10.5 seviyesinde %10.4 seviyesine gerilerken; erkeklerde işsizlik oranı %9.1, kadınlarda %13.3 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde tarım
dışı işsizlik oranı ise %12.5 oldu.
Bütçe Açığı Aralık ayında 11.3 milyar, 2014 yılında 22.7 milyar TL olarak gerçekleşti.
2013 yılın Aralık ayında 17.3 milyar TL olan bütçe açığı 2014 Aralık ayında 11.3 milyar TL olarak gerçekleşti. 2014 yılı Aralık ayında 9.9 milyar TL faiz dışı açık verildi. Bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı ayına göre %18.8 artarak 38.9 milyar TL olurken; bütçe
giderleri %0.4 artarak %50.2 milyar TL oldu.
Öğleden sonra açıklanacak verilere bakıldığında ise TSİ 15.30’da ABD ÜFE, 17.00’da Philadelphia Fed İmalat Endeksi takip
edilecek.
Teknik olarak bakıldığında; endekste yukarı yönlü hareketlerin devamında izlenecek ilk direnç seviyesi 88.170’de bulunuyor.
88.170 direncinin üzerinde 88.850 seviyesi test edilebilir. 87.850 ve 87.050 seviyeleri ise takip edilecek önemli destekler olarak
karşımıza çıkıyor.
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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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