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Seans Analizi
Güne 82.444 seviyesi ile başlayan BIST100 ilk seansı %1.03 düşüşle 81.948 puandan tamamladı. Birinci seansta en düşük
81.671, en yüksek 83.176 seviyelerini test eden endekste işlem hacmi 2.42 Milyar TL oldu. Bankacılık endeksinin ise %1.34
gerilediği gözlendi. TL’deki değer kaybının etkisiyle güne satıcılı başlayan endeks 82.500 desteğini kırdı.
Veri akışı olarak bakıldığında gündem bugün kalabalık. Euro Bölgesi’nde açıklanan Hizmet Sektörü PMI Endeksi Aralık ayında
51.9, İmalat Sektörü PMI Endeksi 50.8 seviyesine yükselirken; Bileşik PMI Endeksi 51.7 seviyesinde gerçekleşti ve beklentileri
karşıladı. Bölge ekonomilerinden Almanya’da İmalat PMI Endeksi 51.2 seviyesine yükselirken, Hizmet Sektörü PMI Endeksi 51.4
seviyesine geriledi. Ülkede Bileşik PMI Endeksi ise 51.4 seviyesine düştü. Almanya’da Zew Cari Koşullar Endeksi Aralık ayında 10
seviyesine yükselirken, Zew Ekonomik Beklentiler Endeksi 34.9’a yükseldi. Zew Cari Koşullar Endeksinin 5 seviyesine yükselmesi, Zew Ekonomik Beklentiler Endeksi’nin 20 seviyesine yükselmesi bekleniyordu. İngiltere’de ise öğleden önce enflasyon verisi
takip edildi. İngiltere’de enflasyon Kasım ayında %1 artış göstererek %1.2’lik artış beklentisinin altında bir performans sergiledi.
Çekirdek TÜFE ise aynı dönemde %1.2 artış gösterdi.
Endekste teknik olarak bakıldığında 82.500 önemli bir direnç konumuna gelmiş durumda. Aşağı yönlü hareketlerin devamında
ise 82.500 seviyesinin altında takip ettiğimiz 81.550 desteği 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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