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Piyasa

Ekonomi Takvimi

Piyasa Beklentisi

09:30 EUR Fransa Tarım Dışı Bordrolar (çeyreklik) (3. Çeyrek)
10:00 TRY Cari Hesap (USD) (Eki)
12:30 GBP Ortalama Gelir Endeksi + İkramiye (Eki)
12:30 GBP İşsizlik Hak Başvurusu Sayısındaki Değişim (Kas)
12:30 GBP İşsizlik Oranı (Eki)
13:00 EUR ZEW Ekonomik Hissiyat
16:30 USD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık) (Kas)
20:00 USD WASDE Raporu

Piyasa göstergelerine baktığımızda ;
·ABD 2 yıllık tahvil getirisi %, 2,733, ABD 10 yıllık tahvil getirisi % 2,859
·USD$/TL 5,3236 Sepet /TL: 5,6963
·Brent petrol 60,15 dolar/varil
·ABD piyasaları alıcılı ve Asya piyasaları satıcılı seyrediyor.

Bist Endeks
BIST 30
BIST 50
BIST 100

Pay

Yükselenler
Fiyat Değ. (%)

VKFYO
AVOD
OYAYO
GRNYO
PEGYO

2,06
3,70
1,42
0,75
0,78

Düşenler
Pay Fiyat Değ. (%)

19,77 OZGYO 6,88
19,74 ITTFH 4,01
19,33 ADESE 3,50
13,64 PARSN 11,12
13,04 KUYAS 1,36

Kurlar
Ser. USD
Ser. EURO
Ser. GBP
Ser. JPY
EURUSD
XAUUSD
GBPUSD

-20,00
-14,50
-12,50
-8,55
-6,21

Kapanış G. Fark(%)

115028,28
89069,42
92227,32

En Çok İşlem Görenler
Endeksler
Pay Fiyat Hacim (Mln TL)
DAX
GARAN 7,84 678103798
SP500
THYAO 16,10 417014354
SHCOMP
KRDMD 2,28 260226338
BOVESP
AKBNK 6,75 258061788
NIKX
ASELS 26,00 251459063
MXEF

Alış

Satış

5,325
6,06
6,7311
4,71
1,14062
1244,67
1,26444

5,33
6,07
6,7648
4,73
1,14082
1244,87
1,2645

G.Fark(%) VİOP Kontratları

0,59
0,66
0,09
0,64
0,15
-0,31
-0,67

XU030 Yakin Vade
EURTRY Yakin Vade
USDTRY Yakin Vade
XAUTRY Yakin Vade
XAUUSD Yakin Vade

G. Fark

Ö.G. Kapanış

Günlük Hacim

-1,65 -1934,63
-1,58 -1434,33
-1,57 -1472,17

116962,91
90503,75
93699,49

3600910699
3982065205
4434231403

Son

G.Fark(%)

H.Fark(%)

52 H.Fark(%)

10698,62
2613,67
2584,58
86891,07
21219,5
981,367

-0,83
-0,74
-0,82
-2,2
-2,12
0,25

-4,96
-5,24
-0,14
-2,92
-5,06
-1,67

-18,66
-1,3
-21,44
19,47
-6,98
-10,83

Son

Günlük Fark %

Açık Poz.

A.P.Farkı

116,7
6,169
5,3932
216,04
1246,45

-1,64
1,26
0,94
0,92
-0,05

392407
15577
830404
123930
17685

-2107
-139
-2660
10006
708

Önemli Haberler

KAP Haberleri

Çin çok sayıda Apple modelinin satışını yasakladı
Merkezi ABD'de bulunan teknoloji firması Qualcomm'dan yapılan açıklamada, Çin'deki
Fuzhou mahkemesinin kararıyla Apple'ın birçok modelinin satışının yasaklandığını
duyurdu. AA'nın haberine göre şirketin açıklamasında, dava konusu olan iPhone
modellerinde kullanılan 2 patentin Qualcomm'a ait olduğu öne sürüldü. Apple'ın
açıklamasında, davaya söz konusu olan patentlerin iOS 11 sistemi ile çalışan ürünleri
kapsadığını, halihazırda satışta olan Apple ürünlerinin iOS 12 ile çalıştığı için kapsam
dışı olduğu ileri sürüldü. www.bloomberght.com

THYAO: Ocak- Kasım 2017 döneminde 63,2 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2018
yılının aynı döneminde %10,3 artışla 69,7 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu
sayısındaki artış iç hatlarda %10.6, dış hatlarda %10,5 oranındadır. Yolcu doluluk oranı
ise 3 puanlık artış ile %82,1 olarak gerçekleşmiştir.

Mnuchin ve Liu ticaret gerilimine ilişkin bir görüşme gerçekleştirdi
Çin Başbakan Yardımcısı Liu Hı, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve Ticaret
Temsilcisi (USTR) Robert Lighthizer ile telefonda görüştü. Görüşmede Çin Devlet
Başkanı Şi Cinping ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Arjantin’de düzenlenen G20
Zirvesi’nde vardıkları mutabakatın uygulanması ele alınarak, ekonomik ve ticari
müzakerelerde yeni adımlarına yönelik yol haritası ve takvimin ilerletilmesi konusunda
görüş alışverişinde bulunuldu. www.bloomberght.com

Hindistan MB Başkanı istifa etti
Patel'in açıklamasında "Kişisel nedenlerden ötürü şu an itibariyle geçerli olmak üzere
mevcut pozisyonumdan çekilmeye karar verdim." ifadesi yer aldı.
https://www.bloomberght.com/haberler

ADESE: 4 adet şubesini yapmış olduğu verimlilik çalışması kapsamında kapatmaya
karar vermiştir.
ANELE: Şirket, Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş B
grubu paylarından şirket portföyünde olmayan bir kısmının gönüllü çağrı yoluyla
toplanmasına yönelik olarak SPK'ya başvurulmasına karar verildiğini duyurmuştur.
Gönüllü pay alım teklifi için 12 milyon TL fon ayrılmasına ve söz konusu tutarın şirket
kaynaklarından karşılanmasına karar verilmiştir.
YKBNK: Bloomberght’de yer alan habere göre Yapı Kredi Bankası 1 milyar dolarlık
ilave ana sermaye tahvil satışı planlıyor.
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BIST

*Matriks veri terminalinden alınmıştır

BIST100 Teknik Yorum
Dün Bist100 endeksi % 1,57 düşüşle 92.227 puandan kapanış yaptı. Global piyasalardaki ticaret savaşları kaygıları tüm piyasalarda satışlara yol açtığı gibi Bist’i de
vuruyor. Endeksin yatay sıkışık ve kararsız bir trend izlediğini görüyoruz. Gelen satışlarla endeksin 92.500 puan bandındaki desteğinin de altında kapanışlar yaptığını
gördük. Endekste 92.500-93.500 arasındaki bölgeye yeniden yükselemeyecek olursa satışlar derinleşebilir. Bu durumda taban arayışı 91.250-91.500 puan bandına
kadar devam edebilir. Üzerinde kalabilirse yeniden tepki yükselişinin görülebileceğini söyleyebiliriz. Endeksin kısa vadeli indikatörleri aşırı satım bölgesine girerken diğer
göstergelerinin de satış yönünde sinyal ürettiklerine şahit oluyoruz.
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VIOP

VIOP BIST30 Teknik Yorum
Dün Bist30 endeks kontratı % 1,64 lik düşüşle 116.700 puandan
kapanış yaptı. Teknik olarak yukarıda 125.000 aşağıda 117.000
puan arasında yatay hareket içinde olduğunu söyleyebiliriz.
Kontratın grafiklerindeki sıkışma ve kararsızlığın sürüyor olması
indikatörlerde de sürekli kararsız işaretlerin gelmesine yol açıyor.
Ancak son işlemlerle grafiklerde görülen satışlar yükseliş trendi
beklentisini törpüledi.

*Matriks veri terminalinden alınmıştır

VIOP USD/TRY Teknik Yorum
Dün Dolar/TL kontratı % 0,94 yükselişle 5,3932 TL’den kapattı.
Kontratın düşüş trendine son verip tepki yükselişi
gerçekleştirdiğini görüyoruz. Dolar/TL kontratı 5,35 TL üzerinde
kalıcı olarak yerleşecek olursa tepki yükselişinin kısa vadeli bir
trende dönüşmesi ihtimali artacaktır. Aksi durumda yeniden
düşüş trendinde dönüleceğini söyleyebiliriz.

*Matriks veri terminalinden alınmıştır

Yasal Uyarı:
Bu rapor ve yorumlardaki yazılar, bilgiler ve grafikler, ulaşılabilen ilk kaynaklardan iyi niyetle ve doğruluğu, geçerliliği, etkinliği velhasıl her ne şekil , suret ve nam altında olursa
olsun herhangi bir karara dayanak oluşturması hususunda herhangi bir teminat, garanti oluşturmadan, yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla derlenmiştir. İş bu raporlardaki
yorumlardan; eksik bilgi ve/veya güncellenme gibi konularda ortaya çıkabilecek zararlardan kurumumuz ve kurumumuz çalışanları sorumlu değildir. Bu rapor yatırımcıların bilgi
edinmeleri amacıyla hazırlanmış olup, yatırımcıların yatırıma ilişkin kararlarını verirken bu rapordaki bilgilerden yararlanmaları, ancak bu rapordan etkilenmeyerek kararlarını
vermeleri beklenmektedir. Bu raporun ticari amaçlı kullanımı sonucu oluşabilecek zararlardan dolayı kurumumuz hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Bu rapor hiç bir şekilde
menkul kıymetlerin satın alınması veya satılması için bir teklifi veya aracılık teklifini içermemektedir. Bu rapor, yorum ve tavsiyelerde yer alan bilgiler “yatırım danışmanlığı”
hizmeti ve/veya faaliyeti olmayıp; yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Yatırım
danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde
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. Size sunulan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı
kapsamında değildir. Bu tavsiyeler genel nitelikte olup, özel olarak sizin mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olarak hazırlanmamıştır. Bu nedenle, sadece burada
yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

