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Seans Analizi
Güne 79.436 seviyesi ile başlayan BIST100 ilk seansı %0.08 düşüşle 79.130 puandan tamamladı. Birinci seansta en düşük
78.954, en yüksek 79.877 seviyelerini test eden endekste işlem hacmi 1.69 Milyar TL oldu. Bankacılık endeksinin ise %0.85
yükseldiği gözlendi. USD/TRY’nin bugün yükseliş hızını yavaşlatmasıyla güne alıcılı başlayan endeks yükselişlerin satış fırsatı
olarak değerlendirilmesiyle yönünü eksiye çevirdi. TL’deki değer kayıpları bugün biraz daha azalırken; Rusya Maliye Bakanlığı
Ruble’deki değer kaybının devam etmesi karşısında döviz stokundan satış yapmaya başladı. Rusya Maliye Bakanlığı yaklaşık 7
milyar dolarlık döviz stokunu satmaya hazır olduklarını ve satışın parçalar halinde olabileceğini açıkladı.
Veri akışı olarak bakıldığında gündem kalabalık. Euro Bölgesi’nde enflasyon Kasım ayında aylık bazda %0.2 gerilerken, yıllık
bazda %0.3 artış gösterdi ve beklentilere paralel, ECB’nin %2’lik hedefinin oldukça altında gerçekleşti. Bölgede gıda ve enerji
hariç TÜFE ise aynı dönemde aylık bazda %0.1 gerileyip, yıllık bazda %0.7 artış gösterdi. İngiltere Merkez Bankası’nın açıklanan
toplantı tutanaklarında düşen petrol fiyatlarının gelirleri artırıp büyümeyi destekleyebileceği belirtildi. Ücretlerde artış ve
verimlilikte yükselişe dair öncü işaretler olduğu belirtilirken; enflasyonun %1’in altına gerilemesi olasılığının görülmediği ifade
edildi.
Öğleden sonra ABD enflasyon verisi USD kanalıyla endeksin seyri üzerinde etkili olabilir. TSİ 21.00’da sonuçlanacak FOMC
toplantısı ise bugünün en önemli gündemi.
Endekste teknik olarak bakıldığında aşağı yönlü hareketlerin devamında 78.700 desteğinin altında 77.650 seviyesi test edilebilir. Tepki alımları görülmesi durumunda ise 79.350 ilk direnç 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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