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Piyasa

Ekonomi Takvimi

Piyasa Beklentisi

12:30 GBP Perakende Satışlar (Kas)
14:00 RUB GSYİH Aylık (Yıllık)
15:00 GBP Faiz Oranı Kararı (Ara)
16:00 RUB Merkez Bankası Rezervleri (USD)
16:30 USD İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları
16:30 USD Philadelphia Fed İmalat Endeksi (Ara)
16:30 USD Philadelphia Fed İstihdam (Ara)
16:30 CAD Toptan Satışlar (Aylık) (Eki)
Belirsiz TRY Para Politikası Toplantı Özeti

Piyasa göstergelerine baktığımızda ;
·ABD 2 yıllık tahvil getirisi %, 2,6583, ABD 10 yıllık tahvil getirisi % 2,7593
·USD$/TL 5,3010 Sepet /TL: 5,6776
·Brent petrol 56,54 dolar/varil
·ABD ve Asya piyasaları satıcılı seyrediyor.

Bist Endeks
BIST 30
BIST 50
BIST 100

Pay

Yükselenler
Fiyat Değ. (%)

DENIZ 14,20
KLNMA 25,52
FORMT 1,40
SRVGY
4,45
QNBFB 10,02
Kurlar
Ser. USD
Ser. EURO
Ser. GBP
Ser. JPY
EURUSD
XAUUSD
GBPUSD

19,93
19,92
19,66
17,11
16,24

Düşenler
Pay Fiyat Değ. (%)

OZGYO
VKFYO
PEGYO
RYGYO
CEMAS

1,88
2,37
0,65
0,75
0,75

-20,00
-7,78
-7,14
-6,25
-6,25

Kapanış G. Fark(%)

116068,69
89756,54
92552,71

En Çok İşlem Görenler
Endeksler
Pay Fiyat Hacim (Mln TL)
DAX
THYAO 16,17 742432468
SP500
GARAN 8,32 671809139
SHCOMP
ASELS 23,98 317967753
BOVESP
HALKB 6,99 309911777
NIKX
KRDMD 2,30 286975884
MXEF

Alış

Satış

5,312
6,05
6,6391
4,67
1,14306
1256,8
1,26665

5,314
6,06
6,6724
4,69
1,14326
1256,96
1,26671

G.Fark(%) VİOP Kontratları

-0,64
-0,33
-1,41
-1,27
0,6
0,6
0,24

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

1,65
1,7
1,62

G. Fark

Ö.G. Kapanış

Günlük Hacim

1878,88
1498,02
1478,61

114189,81
88258,52
91074,11

4346402127
4747215350
5399407207

Son

G.Fark(%)

H.Fark(%)

52 H.Fark(%)

10803,75
2566,85
2549,56
87692,27
20987,92
962,985

0,59
0,81
-1,05
1,5
-0,6
-0,5

0,22
-2,98
-1,72
1,47
-0,76
-0,19

-18,84
-4,63
-21,98
19,94
-8,36
-14,81

Son

Günlük Fark %

Açık Poz.

A.P.Farkı

116,95
6,042
5,2804
213,89
1258,1

1,32
-1,26
-1,78
-0,87
0,75

410170
15703
857792
148830
17199

1724
-510
10730
12825
1742

Önemli Haberler

KAP Haberleri

Fed faiz açıklaması yapıldı!
FED'in bu akşam TSİ 22:00'da açıkladığı kararda 25 baz puan artış ifade edildi.
Böylelikle faizler yüzde 2.25-2.50 aralığına yükselmiş oldu. Böylelikle Fed, yıl içinde
dördüncü kez, Trump göreve geldiğinden beri ise altıncı kez faiz artırımına gitmiş oldu.
Fed yetkililerinin 2019 yılı için faiz artırımı tahmini 3'ten 2'ye indi. Fed'in Aralık
toplantısı öncesinde yetkililerin faiz patikasına ilişkin (Eylül) tahminlerini gösteren
noktasal grafikte medyan beklentisi 2019 için üç faiz artırımını işaret ediyordu. Fed'in
Aralık toplantısından yapılan açıklamaya göre banka büyüme tahminlerini düşürdü.
Buna göre bankanın 2019 büyüme tahmini yüzde 2.5'ten yüzde 2.3'e indi. 2019 yılına
ilişkin PCE enflasyon beklentisi de yüzde 2'den yüzde 1.9'a geriledi. 2019 sonu işsizlik
tahminiyse değişiklik göstermeyerek yüzde 3.5 seviyesinde kaldı. Uzun vadeli işsizlikte
medyan beklentisi yüzde 4.5'ten yüzde 4.4'e düştü.
http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/

KNFRT: Temmuz 2018'de başlattığı soğuk hava depolama ve meyve işleme kapasite
artışı yatırımlarını tamamlamıştır. Devreye giren bu yatırımlarla artan üretim
kapasitesine bağlı olarak, 2019 yılında 2 milyon Euro tutarında yüksek basınçlı proses
buharı üretim tesisi ile birlikte meyve ve sebze işleme ekipmanlarına yatırım
yapacaktır.
DOHOL: Moody's "kurumsal aile derecelendirme notu"nu "Ba3" ve görünümünü
"negatif" olarak belirledi.
CLEBI: 18.12.2018 tarihinde Çelebi Hava Servisi payları ile ilgili olarak 53,55-57,25 TL
fiyat aralığından 26.367 adet alış işlemi Çelebi Havacılık Holding tarafından
gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte sermayedeki payları %84,28 sınırına ulaşmıştır.
GOZDE : Şirketimiz bağlı ortaklıklarından Makina Takım Endüstrisi A.Ş.'nin stratejik
alıcılara muhtemel satışına yönelik çalışmalar ve görüşmeler yapılmasına başlanılması
amacıyla şirket yöneticilerimize yetki verilmiştir.
DGKLB : Şirketimiz'in sektördeki konumunu güçlendirmek ve büyüme stratejisi
kapsamında yurtiçi ve yurtdışındaki büyüme opsiyonlarının, stratejik alternatiflerin
değerlendirilmesi ve stratejik ortak bulma konularında danışmanlık hizmeti almak
üzere Ernst Young Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş. ile 18.12.2018 tarihinde bir
danışmanlık sözleşmesi imzalanmıştır. Konu ile ilgili gelişmeler, kamuoyu ile Kamuyu
Aydınlatma Platformu üzerinden paylaşılacaktır.
GOLTS : 201.12.2018 tarihinde 7.200.000 lira olan sermayesini yüzde 150 oranında
artırarak 18.000.000 milyon liraya çıkaracak. Bedelsiz olarak 10.800.000 liralık
sermaye artışı gerçekleştirilecek.

Trump: Askerlerimizin eve dönme zamanı geldi
ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'de DEAŞ'ı yenilgiye uğrattıklarını belirterek,
"Askerlerimizin eve dönme zamanı geldi." ifadesini kullandı.
Trump, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, DEAŞ'la mücadeleye
ilişkin açıklamalar yaptı. Askerlerimizin eve dönme zamanı geldi." açıklamasını
yaparak, ABD askerlerinin ülkelerine geri döneceğini duyuran Trump, Twitter
üzerinden yaptığı diğer bir açıklamada ise, "Başkanlığım döneminde Suriye'de
bulunmamızın tek nedeni olan DEAŞ'ı yendik." ifadesini kullanmıştı. Beyaz Saray
Sözcüsü Sarah Sanders da "DEAŞ ile mücadelenin yeni evresine girmekle beraber, ABD
askerlerini ülkeye geri çekmeye başladık." şeklinde açıklama yapmıştı.
https://www.bloomberght.com/
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BIST

*Matriks veri terminalinden alınmıştır

BIST100 Teknik Yorum
Dün Bist100 endeksi % 1,62 yükselişle 92.552 puandan kapanış yaptı. Bir süredir devam eden düşük hacimli satışlardan sonra endeksin tepki verebildiğini gördük.
Ancak trend anlamında karar verebilmek için bugünkü FED faiz artırımının sonuçlarını beklemek gerekecektir. 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. 91.500 direnci üzerinde kapanış yapabilen endeks kapanış bazında buranın üzerinde kalabilirse 94.500-95.000 dirençlerini test
edebilir. 91.250 puan destek olarak kullanılamaz ve geri çekilme 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 % 1,32 luk yükselişle 116.950
puandan kapanış yaptı. Teknik olarak yukarıda 125.000 aşağıda
117.000 puan arasında seyreden yatay bandın aşağıya doğru
kırıldığını gördük. Dünkü yükselişle birlikte yeniden bu banda geri
dönebilme ihtimali ortaya çıkıyor. Kontrat yeniden 114.000 puan
altına gelmeyecek olursa yükselişin devamını getirebilir.

*Matriks veri terminalinden alınmıştır

VIOP USD/TRY Teknik Yorum
Dün Dolar/TL kontratı % 1,78 düşüşle 5,2804 TL’den kapattı.
Kontratın düşüş trendine son verip tepki yükselişi
gerçekleştirdiğini görüyoruz. Ancak olumlu haber akışı ile
Dolar/TL kontratı 5,35 TL’nin altına geldiğini gördük. Altında kalıcı
olması durumunda yeniden 5,14 TL’deki önceki dibini test
etmesini beklemek yanlış olmayacaktır.

*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."

