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Piyasa

Ekonomi Takvimi

Piyasa Beklentisi

12:00 EUR Almanya İşletme Beklentileri
12:00 EUR Almanya Mevcut Değerlendirme
12:00 EUR Almanya Ifo İş İklimi Endeksi
16:30 USD İnşaat İzinleri (Kas)
16:30 USD Konut Başlangıçları (Kas)
16:30 CAD İmalat Satışları (Aylık) (Eki)

Piyasa göstergelerine baktığımızda ;
·ABD 2 yıllık tahvil getirisi %, 2,689, ABD 10 yıllık tahvil getirisi % 2,849
·USD$/TL 5,3836 Sepet /TL: 5,7380
·Brent petrol 58,74 dolar/varil
·ABD ve Asya piyasaları satıcılı seyrediyor.

Bist Endeks
BIST 30
BIST 50
BIST 100

Pay

Yükselenler
Fiyat Değ. (%)

DENIZ 11,88
QNBFB 8,72
SEKUR
3,43
DGZTE 11,20
CEMAS 0,99
Kurlar
Ser. USD
Ser. EURO
Ser. GBP
Ser. JPY
EURUSD
XAUUSD
GBPUSD

Düşenler
Pay Fiyat Değ. (%)

20,00 ICBCT
19,94 OZGYO
19,93
ISFIN
19,91 NIBAS
19,28 ITTFH

7,22
2,34
4,30
2,15
3,06

-19,96
-19,86
-14,34
-12,24
-11,30

Kapanış G. Fark(%)

112621,12
87104,46
89961,91

En Çok İşlem Görenler
Endeksler
Pay Fiyat Hacim (Mln TL)
DAX
GARAN 7,71 578602526
SP500
THYAO 14,69 421735913
SHCOMP
AVOD 2,98 309162508
BOVESP
ASELS 23,36 281225605
NIKX
HALKB 6,58 157722836
MXEF

Alış

Satış

5,38
6,09
6,7794
4,75
1,13407
1242,06
1,26142

5,382
6,1
6,8133
4,78
1,13427
1242,21
1,26147

G.Fark(%) VİOP Kontratları

0,22
0,45
0,56
0,74
0,34
0,3
0,1

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

-0,5
-0,47
-0,63

G. Fark

Ö.G. Kapanış

Günlük Hacim

-570,58
-409,44
-566,73

113191,7
87513,9
90528,64

2830944595
3120095003
3532532077

Son

G.Fark(%)

H.Fark(%)

52 H.Fark(%)

10722,98
2579,52
2597,97
87075,09
21506,88
971,897

-1,31
-0,79
0,16
-0,87
0,62
-1,38

-0,6
-2,19
-0,3
-1,18
-0,79
-0,72

-18,17
-3,65
-20,46
19,93
-4,64
-13,32

Son

Günlük Fark %

Açık Poz.

A.P.Farkı

114,05
6,156
5,4226
216,9
1243,5

-0,41
0,11
-0,22
0,31
0,56

404068
16234
844796
120634
15092

1329
-156
27131
1281
1020

Önemli Haberler

KAP Haberleri

TÜRKBESD: Beyaz eşya iç satışları Kasım'da yıllık yüzde 21 düştü
TÜRKBESD'in verisine göre, Türkiye'de beyaz eşya iç satışları, Kasım ayında bir önceki
yıla kıyasla yüzde 21 düşüş kaydetti. Aynı veriye göre, Kasım ayı beyaz eşya ihracatı,
bir önceki yıla kıyasla yüzde 11'lik bir artış gösterirken üretim, yıllık bazda yüzde 6
arttı. Ocak-Kasım dönemi iç satışlar ise yüzde 17'lik bir düşüşle 6.73 milyon birime
indi. Aynı dönemde ihracat yüzde 7 artarak 20.2 milyon birim oldu.
www.bloomberght.com

CLEBI: Şirketin 6 Ağustos 2018 tarihinde yaptığı özel durum açıklamasında,
Hindistan’da bulunan %99,9 oranında bağlı ortaklığının Hyderabad Rajiv Gandhi
Uluslararası Havalimanı'nda 10 yıl süre ile yer hizmetleri vermek üzere açılan ihaleye
teklif verdiği bildirilmişti. Söz konusu ihale, Şirketin bağlı ortaklığı CAS India lehine
sonuçlanmış olup, bu Havalimanı'nda üçüncü taraflara yer hizmeti verme lisansına
sahip üç firmadan biri olma hakkını elde etmiştir.

Sanayi üretimi Ekim'de beklenenden fazla düştü
TÜİK ekim ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarınına göre, takvim etkisinden
arındırılmış sanayi üretimi ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5.7 azaldı.
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi de ekimde bir önceki aya
kıyasla yüzde 1.9 düşüş kaydetti. Beklenti aylık bazda değişim olmaması, yıllık bazda
% 4.3 düşmesiydi. Arındırılmamış sanayi üretim endeksi, ekimde geçen yılın aynı ayına
göre yüzde 4.1 düşüş gösterdi. Bu dönemde 120.5 olarak hesaplanan endeks, geçen
yılın ekim ayında 125.7 seviyesinde bulunuyordu.
www.bloomberght.com

ASELS: ASELSAN ile 1'inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü arasında Kara Kuvvetleri
Komutanlığı atış kontrol sistemi ihtiyacına yönelik olarak 14.12.2018 tarihinde, toplam
bedeli 194.6 milyon ABD Doları tutarında sözleşme imzalanmıştır.
KFEIN: Şirketin orta ve uzun vadeli yatırım planlamaları çerçevesinde, faaliyet alanını
genişletmek ve ürün/hizmet çeşitliliğini artırmak amacıyla; katılım finans sektörüne
yönelik finansal teknoloji çözümleri geliştirecek olan 50.000 TL kuruluş sermayeli KTEC
Yazılım Teknolojileri Yatırım A.Ş.'ye %45 oranında iştirak ederek kurucu ortak olmasına
karar verilmiş olup, şirketin kuruluş ve tescil işlemleri 17.12.2018 tarihinde
tamamlanmıştır.
ANSGR: Şirket'in 2018 Ocak - Kasım dönemi prim üretimi bir önceki yılın aynı
dönemine göre %21,9 oranında artarak 4.97 milyar TL'ye yükselmiştir.
AVISA: Şirket'in 2018 Ocak-Kasım dönemi prim üretimi bir önceki yılın aynı dönemine
göre %20,1 oranında artarak 513.7 milyon TL'ye yükselmiştir.
NTHOL: 14.12.2018 tarihinde Net Holding payları ile ilgili olarak 1,97-2 TL fiyat
aralığından 396.000 adet alış işlemi Yönetim Kurulu Başkanı Besim Tibuk tarafından
gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte sermayedeki payları %30,59 sınırına ulaşmıştır.
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BIST

*Matriks veri terminalinden alınmıştır

BIST100 Teknik Yorum
Dün Bist100 endeksi % 0,63 düşüşle 89.961 puandan kapanış yaptı. ABD ve Avrupa borsalarının sert satışlarla sarsıldığı ortamda bir de içeride Suriye’de çatışma riskinin
oluşması borsada satışların devam etmesini sağlıyor. Teknik olarak taban arayışımızın devam ettiğini söyleyebiliriz. Taban arayışının başarıya ulaşması açısından olumlu
sayılabilecek faktörlerden olarak işlem hacminin düşüyor olmasını ve yabancı saklamasında tutulan hisse oranının artıyor olması sayılabilir. 90.000 üzerinde kalıp 91.250
puanın yeniden üzerine atması durumunda tepki alımları görebiliriz. olumlu algılanabilir. 90.000 psikolojik desteği üzerinde kalamayacak olursa 88.500 puan desteğine
kadar geri çekildiğini görebiliriz. Endeksteki düşüşe TL’nin eşlik etmemesi Bist’teki satışların yakın bir seviyede dengelenebileceği umudunu yeşertiyor.
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VIOP

VIOP BIST30 Teknik Yorum
Dün Bist30 endeks kontratı % 0,41 luk düşüşle 114.050 puandan
kapanış yaptı. Teknik olarak yukarıda 125.000 aşağıda 117.000
puan arasında seyreden yatay bandın aşağıya doğru kırıldığını
gördük. Bist30 endeks kontratında trend daha anlaşılır hale
geliyor. 114.500 puanı ikinci denemeden sonra aşağı kırdıktan
sonra düşen trend kanalı iyice belirginleşti. Kontrat yeniden
114.000 puan üzerinde kalıcı olamazsa düşüşün 100.500
puandaki önemli desteğine kadar düşme potansiyeli bulunuyor.

*Matriks veri terminalinden alınmıştır

VIOP USD/TRY Teknik Yorum
Dün Dolar/TL kontratı % 0,22 düşüşle 5,4226 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."

