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Seans Analizi
Güne 84.657 seviyesi ile başlayan BIST100 ilk seansı %0.34 yükselişle 84.776,34 puandan tamamladı. Birinci seansta en düşük
84.650,22, en yüksek 84.872,11 seviyelerini test eden endekste işlem hacmi 885 Milyon TL oldu. Bankacılık endeksinin ise
%0.32 yükseldiği gözlendi.
TCMB faiz kararı öncesinde yurtiçi borsalar alıcılı, fakat düşük hacimli işlem görüyor. Bugün yurtdışında birçok piyasanın kapalı
olması da hacim zayıflığını etkileyen diğer bir unsur. Bugün Christmas tatili nedeniyle İsviçre, İtalya, Almanya piyasaları tüm gün,
ABD, İngiltere, İspanya, Fransa ve Hollanda piyasaları yarım gün kapalı.
14.00’da TCMB faiz kararı açıklanacak. Mevcut koşulları dikkate aldığımızda Merkez Bankası’nın bu ayki toplantısında faiz
oranlarında değişikliğe gitmesini beklemiyoruz. Enflasyonda beklenen iyileşmenin görülememiş olması ve döviz kurlarının seyri
faizlerde değişiklik beklememe görüşümüzü destekliyor. TCMB diğer Para Politikası Kurulu toplantılarında da enflasyonda
belirgin bir iyileşme görülene kadar sıkı para politikası duruşunun korunacağı söylemini sürekli tekrarlıyor.
Teknik olarak bakıldığında endekste alımların düşük hacimle gerçekleşmesi sağlıklı bir yükseliş hareketini desteklemiyor. 85.000
seviyesi ilk önemli direnç olarak karşımıza çıkıyor. Endeks ikinci seansta 85.000 direncini aşmakta zorlanabilir. Fakat TCMB
kararı sonrasında 85.000 direncinin saatlik bazda kırılması ilk etapta 85.400 seviyesine kadar yükseliş getirebilir. 84.300 ise ilk
önemli destek 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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