21 Ocak 2015

Seans Analizi
Güne 89.691,28 seviyesi ile başlayan BIST100 ilk seansı %0.97 yükselişle 90.069,62 puandan tamamladı. Birinci seansta en
düşük 89.645,70, en yüksek 90.150,06 seviyeleri test edilirken; toplam işlem hacmi 2.08 Milyar TL oldu. Bankacılık endeksinde
ise %1.48 yükseliş gözlendi.
Merkez Bankası kararları sonrasında alımlarını hızlandıran endekste olumlu görünüm bugün de devam ediyor. Güne küresel
piyasalardaki olumlu havanın da katkısıyla alıcılı başlayan BIST100 artan alımların etkisiyle ilk seansı 89.700 direncinin üzerinde
tamamladı.
Veri akışı olarak bakıldığında yurtiçinde gündem sakin. Küresel piyasalarda ise İngiltere Merkez Bankası toplantı tutanakları
takip edildi. BOE tutanaklarına göre banka ekonomistleri enflasyonun Mart’a kadar sıfıra yakın seyretmesini bekliyor ve banka
faiz oranı görünümü gelecek birkaç yıl için belirsiz. Faiz artışının önceki dönemlere göre kademeli olacağının belirtildiği toplantı
tutanaklarında, enflasyonun beklenenden daha uzun süre hedefin altında kalabileceğine de değinildi. Öğleden sonra TSİ
15.30’da ABD Yapı Ruhsatları ve Konut Başlangıçları, 17.00’da Kanada Merkez Bankası faiz kararı takip edilecek.
Teknik olarak bakıldığında;
Endekste yukarı yönlü hareketlerin devamında 90.150 direncinin üzerinde 91.600 seviyesi test edilebilir. 89.700 seviyesini ilk
destek konumuna getiren BIST100’de bu seviyenin altında 89.300 test edilebilir.
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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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