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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
14:30 TRY Kapasite Kullanım Oranı (Oca)
16:00 RUB Perakende Satışlar (Yıllık)
16:00 RUB İşsizlik Oranı (Ara)
16:30 USD Dayanıklı Malları Siparişleri (Aylık) (Ara)
21:00 USD Baker Hughes Sondaj Kuyusu Sayısı

Piyasa göstergelerine baktığımızda ;
·ABD 2 yıllık tahvil getirisi %, 2,579, ABD 10 yıllık tahvil getirisi % 2,726
·USD$/TL 5,263 Sepet /TL: 5,621
·Brent petrol 61,88 dolar/varil
·ABD ve Asya piyasaları alıcılı seyrediyor.

Bist Endeks
BIST 30
BIST 50
BIST 100

Pay

Yükselenler
Fiyat Değ. (%)

DENIZ 18,61
PARSN 10,23
DYOBY 3,26
DZGYO 3,40
PEGYO
0,67
Kurlar
Ser. USD
Ser. EURO
Ser. GBP
Ser. JPY
EURUSD
XAUUSD
GBPUSD

Düşenler
Pay Fiyat Değ. (%)

19,99 TSPOR
13,92 VKGYO
13,59 AVOD
10,03 CRFSA
9,84 MNDRS

1,30
2,08
2,17
3,83
0,77

-12,75
-7,14
-5,24
-2,79
-2,53

Kapanış G. Fark(%)

128422,69
99045,05
101774,29

En Çok İşlem Görenler
Endeksler
Pay Fiyat Hacim (Mln TL)
DAX
GARAN 9,11 1045115397
SP500
THYAO 14,76 914127247
SHCOMP
ASELS 25,10 641952429
BOVESP
KRDMD 2,53 559867230
NIKX
TTKOM 4,60 485203042
MXEF

Alış

Satış

5,261
5,975
6,8443
4,78
1,13674
1282,243
1,30524

5,263
5,985
6,8786
4,81
1,13684
1282,418
1,30532

G.Fark(%) VİOP Kontratları

-0,83
-0,75
-0,59
-0,31
-0,13
-0,07
-0,15

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

1,57
1,65
1,63

G. Fark

Ö.G. Kapanış

Günlük Hacim

1980,53
1605,41
1633,25

126442,15
97439,64
100141,04

7320642831
7918597353
8711880033

Son

G.Fark(%)

H.Fark(%)

52 H.Fark(%)

11067,88
2635,85
2591,69
96965,75
20574,63
1011,561

-0,03
-0,11
0,41
0,42
-0,09
0,09

1,25
0,75
0,83
2,73
0,65
0,21

-18,38
-7,16
-26,92
20,19
-14,71
-19,23

Son

Günlük Fark %

Açık Poz.

A.P.Farkı

131,3
5,994
5,2688
221,08
1286

1,27
-0,94
-0,91
-0,64
0,24

422394
2680
502716
374427
23346

6002
8
97
-16677
-2428

Önemli Haberler

KAP Haberleri

Avrupa Merkez Bankası faizleri değiştirmedi
Avrupa Merkez Bankası 2019'un ilk toplantısında beklendiği gibi faiz oranlarında
değişikliğe gitmedi. Banka politika faizini sıfırda, mevduat faizini yüzde eksi 0.40'ta ve
marjinal fonlama faizini de yüzde 0.25'te tuttu. Banka, en az yaz ayına kadar faizlerin
bu seviyelerde kalacağı söylemini yineledi.
www.bloomberght.com

BNTAS: %100 bedelli sermaye artırımına SPK onay verdi. Rüçhan hakkı 1 TL’den
kullandırılacak.

IHS/Markit: Fed faiz artırmak için beklerse TL’ye olan baskı azalacaktır
IHS Markit Baş Ekonomisti Nariman Behravesh Davos Zirvesi'nde dünyanın on yıl
önceki gibi finansal bir krize doğru gitmediğini, resesyon beklemediklerini söyledi.
"Kriz olursa parasal gevşeme olarak adlandırılan büyük miktarda hükümet tahvil ve
menkul kıymet alımına geri dönüş yapacaklardır. Gelişen ülkeler için daha iyi bir yıl
olacaktır bazı baskılar gevşeyecektir. Fed faizlerini artırmak için biraz daha beklerse
bu TL gibi para birimlerindeki baskıyı azaltacaktır"
www.bloomberght.com

Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı
Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 30 milyar 153 milyon lira azalarak 2
trilyon 459 milyar 116 milyon liraya geriledi. Toplam mevduatta ise geçen hafta 23
milyar 645 milyon lira azalış yaşandı. Bankacılık sektöründe net takipteki alacaklar, 18
Ocak itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 0,5 artarak 31 milyar 800 milyon liraya
çıktı.
www.bloomberght.com

AYEN : Şirket esas sözleşmesinin "Şirket'in Sermayesi" başlıklı 6.,"Sermayenin
Artırılması-Azalması-Rüçhan Hakkı" başlıklı 7. ve "Yönetim Kurulu ve Süresi"
başlıklı 10. maddelerinde yapılması planlanan değişikliklere ilişkin tadil tasarısı
Şirket'in talebi doğrultusunda uygun görülmüştür.Esas sözleşmenin 6. ve
7.maddelerinde yapılan değişiklik Şirket'in 600.000.000 TL tavan ile kayıtlı sermaye
sistemine geçişine ilişkindir.
ISCTR : SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Banka 5 milyar dolar nominal
ihraç tavanlı tahvil/finansman bonosu/sermaye benzeri borçlanma aracını yurt dışında
satacak.
KCHOL : Koç Holding'in uluslararası tahvil ihracı için bankalara teklif talebi ilettiği
belirtildi. Kaynaklara dayandırılan haber Refinitiv servislerinden IFR'da yer aldı.
Reuters'ın aktardığı Koç Holding'in IFR'a konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Finansman
seçeneklerimizi sürekli olarak analiz ediyoruz. Şu anda, açıklama gerektiren herhangi
bir karar alınmadı" denildi. Koç Holding en son Mart 2016'da uluslararası piyasalardan
borçlandı. Koç Holding bu tarihte 2023 vadeli tahvil ihracıyla 750 milyon dolar
borçlanmış, getiri yüzde 5.40 olmuştu.
RYGYO : Şirket'in İstanbul Tuzla portföyünde bulunan bulunan 49bin m2'lik deponun
11,5bin m2'lik depolama alanı 1 seneliğine kiraya verilmiştir. Kiraya verilen depodan 1
senede yaklaşık KDV dahil 4,5mn TL gelir elde edilecektir.
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BIST

*Matriks veri terminalinden alınmıştır

BIST100 Teknik Yorum
Dün Bist100 endeksi % 1,63 yükselişle 101.774 puandan kapanış yaptı. Bankacılık sektörü alımlarla yükseliş trendine devam ederken alımların sanayi ve hizmet
sektörüne doğru yayılma eğilimi gösterdiğine şahit oluyoruz. Endeks gerçekleştirdiği ralli yükselişi sonrasında da 100-100.500 puan bandı üzerinde kalabilecek olursa
yükselişini 103-103.500 bandındaki direncine kadar sürdürebilme yakıtını kendinde bulabilecektir. Altına gelip düzeltme sürecine girilecek olursa önem taşıyan 96.420
puan 200 günlük ortalamanın bulunması nedeniyle destek olarak çalışabilecek bir seviye olabilir. Satışlarla bu destek aşağıya kırılacak olursa en önemli destek seviyesi
alçalan kanal desteğinin bulunduğu 93.800 puanda bulunuyor. Geri çekilmelerde 93.800 alçalan trend bandına kadar düşüşler orta vadeli yükseliş vizyonunda bir
değişikliğe yol açmayacaktır. Altına kaymamız ise satışların derinleşip uzamasına neden olabilir.
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VIOP

VIOP BIST30 Teknik Yorum
Dün Bist30 endeks kontratı % 1,27 lik yükselişle 131.300
puandan kapanış yaptı. Teknik olarak kısa vadeli yükseliş ralli
formasyonunda devam ediyor. Ralli görüntülü yükselişin ilk
önemli direnci 133.000 puanda bulunuyor. Geri çekilmelerde
125-127.000 puanlarda destekleri bulunuyor. Kar satışları
başlayacak olursa nu banda kadar gelmesi süpriz olmacaktır.

*Matriks veri terminalinden alınmıştır

VIOP USD/TRY Teknik Yorum
Dün Dolar/TL kontratı % 0,91 düşüşle 5,2688 TL’den kapattı.
Kontratın sert yükselişle düşüş trendine son verip tepki yükselişi
gerçekleştirdiğini
görmüştük.
Sonrasında
ise
flama
formasyonunda düzeltme sürecinde alt bandın kırıldığını gördük.
Düzeltme satışlarla düşüş trendinde devam ediyor. Kontratın
aşağıda bıraktığı 5,2858 TL’de bulunan boşluğu kapattığını ve
biraz daha altını da test ettiğini gördük. Sonrasında 5,24 TL
üzerinde kalarak dengelenme yataylaşma süreci içine
girebileceğini söyleyebiliriz.

*Matriks veri terminalinden alınmıştır

Yasal Uyarı:
Burada yer alan bilgiler PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. 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. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında
değildir ve sermaye piyasasındaki alım satım kararlarınızı destekleyecek yeterli bilgiyi çermeyebilir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve
getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Raporlardaki yorumlardan; eksik bilgi ve/veya güncellenme gibi konularda ortaya çıkabilecek zararlardan kurumumuz
ve Kurumumuz çalışanları sorumlu değildir. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. 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.

