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Seans Analizi
Güne 81.824 seviyesi ile başlayan BIST100 ilk seansı %1.92 yükselişle 82.369,73 puandan tamamladı. Birinci seansta en düşük
81.824,55, en yüksek 82.713,11 seviyelerini test eden endekste işlem hacmi 2.07 Milyar TL oldu. Bankacılık endeksinin ise
%2.58 yükseldiği gözlendi.
ABD seansı sonrasında Asya piyasalarından alınan olumlu havanın da etkisiyle güne 1.000 puan artıda başlayan endeks
USD/TRY ve tahvil faizlerindeki gerilemenin etkisiyle olumu görünümünü sürdürdü. Artan alımların etkisiyle 82.500 direncini
deneyen endeks bu seviyenin üzerinde kalıcı olamadı. İkinci seansta da 82.500 direnci dikkatle takip edilecek.
Veri akışı olarak bakıldığında yurtiçi piyasalar sakinken, küresel gündem kalabalık. Fitch Ratings tarafından yayınlanan raporda
Türk bankaları açısından 2015’in daha ılımlı bir ekonomik büyüme, mevduatlarda rekabet ve ılımlı bir varlık kalitesi kaybı
nedeniyle zorlayıcı bir ortamın olacağı bir yıl olacağını; ancak güçlü sermaye ve karlılık tamponları sayesinde görünümün
durağan olarak kalmaya devam ettiği açıklandı. Avrupa Merkez Bankası para politikaları görüşmelerinin Ocak ayından itibaren
yayınlanmaya başlayacağını açıkladı. İsviçre Merkez Bankası ise negatif faiz kararı aldı. İsviçre Merkez Bankası mevduatlar için
faizi -%0.25 olarak belirledi. Negatif faiz oranlarının 22 Ocak 2015’ten itibaren geçerli olacağını açıklayan Banka, İsviçre Frankı
paritesinin kararlılıkla korunacağını ve temel politika aracı olmayı sürdüreceğini belirtti. İsviçre Merkez Bankası 3 aylık LİBOR
hedef bandını -%0.75 ile %0.25 aralığına genişletti. Öğleden sonra TSİ 15.30’da ABD haftalık işsizlik başvuruları, 16.45’te ABD
Hizmet PMI Endeksi, 17.00’da Philadelphia Fed İmalat Endeksi takip edilecek önemli veriler arasında yer alıyor.
Teknik olarak bakıldığında BIST100 Endeksinde 82.500 direncinin kırılıp kırılmadığı takip edilecek. 82.500 direncinin saatlik
bazda kırılması teknik olarak 83.000 seviyesine kadar yükseliş getirebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 81.850 önemli bir
destek konumuna geldi.
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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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