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Seans Analizi
Güne 84.589,50 seviyesi ile başlayan BIST100 ilk seansı %0.35 yükselişle 84.831 puandan tamamladı. Birinci seansta en düşük
84.520, en yüksek 84.940 seviyeleri test edilirken; toplam işlem hacmi 809 Milyon TL oldu.
Veri akışı olarak bakıldığında yurtiçinde dış ticaret rakamları takip edildi. Dış Ticaret Açığı Kasım ayında beklentileri aştı. Kasım
ayında ihracat 2013 yılının aynı ayına göre %7.5 azalarak 13 milyar 132 milyon dolar olurken; ithalat %0.2 artarak 21 milyar 448
milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylece Kasım ayı dış ticaret açığı %15.3 artış göstererek 8 milyar 316 milyon dolar oldu. Dış
Ticaret Açığı’nın 7.58 milyar dolar olarak gerçekleşmesi bekleniyordu.
Almanya, Japonya, Rusya, İtalya, İsviçre piyasalarının tüm gün; Birleşik Krallık, İspanya, Hollanda ve Fransa piyasalarının yarım
gün kapalı olduğu günde; TSİ 15.30’da ABD haftalık işsizlik başvuruları, 16.45’te Chicago PMI, 17.00’da Beklemedeki Konut Satışları takip edilecek.
Haftanın ve yılın son işlem gününe sınırlı alımlarla başlayan endekste hacimsiz işlemler gözleniyor. Teknik olarak bakıldığında
85.000 direnç olarak takip edilecek. Endeks 85.000 direncini aşmakta zorlanabilir. 84.300 seviyesi ise önemli bir destek konumuna gelmiş durumda. 84.300 desteğinin altında ise 83.500 seviyesi 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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