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BIST-100- Saatlik

.

Güne 3,8750’lik dolar/tl kuruyla
piyasalarda hava olumlu görünüyor.

başlayana

Güne başlarken diğer gelişmelere baktığımızda
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı JeanClaude Juncker, Birleşik Krallık'la yapılan Brexit
müzakerelerinde
"tam
bir
anlaşmaya
varamadıklarını" söylediğini görmekteyiz. 3 kritik.
konudan biri Kuzey İrlandaydı ve K.İrlanda
Brexitte AB tarafında olacağını söyledi, May
bugün K.irlanda liderliyle bir araya gelecek piyasa
bu görüşmelerden umutlu çünkü GBP/USD halen
1,3466 seviyesinden işlem görüyor.
Diğer bir gündem maddesi de ABD’de kepenkler
kapanacak mı kapanmayacak mı? Kongre'den
eylül sonunda geçen geçici bütçe, federal
kurumlara 8 Aralık'a kadar finansman sağladığı
için yeni bir bütçe tasarısının 8 Aralık gecesi
Washington yerel saatiyle 23.59'a kadar kabul
edilmesi gerekiyor. Tıkanan nokta ise “ülkeye
yasa dışı olarak giren göçmen çocukların ABD'de
kalmasını sağlayan Çocukluk Çağında Gelenler İçin
Ertelenmiş
Eylem
(DACA)
programının
sürdürülmesi şartı” , Trump2ın geri adım atmasını
bekleyerek
bu
sorununda
aşılacağını
düşünmekteyiz ki DXY’de bizimle aynı düşünce
içerisinde yatay seyrine devam ediyor.

Aralık vade Endeks kontrat- 30 dk

Çin tarafında ise Kasım ayı hizmetler aktivitesini
gösteren Caixin PMI verisi 51,2 beklenirken 51,9
seviyesinde geldi ve olumlu etkisini gördük.
beklentilerin (51.2) üzerinde 51.9 gerçekleşti.
Dün 104,200 seviyesi kırıldığı takdirde hedefin
106,500 olacağına işaret etmiştik. Tahvil
faizlerinde Cuma günü başlayan geri çekilme
hareketine, dün kurun katılması ve TCMB’nin
dünkü enflasyon verisiyle birlikte GLP’de artım
beklentisi TCMB nezdinde imaj güçlendirme
yapacak beklentisi ile 105,214 seviyesindeyiz.
105,500 üzerinde kapanışlar ile hedef bandımız
107,200 seviyeleri olacaktır.
Dün, güne 128,075 seviyelerinden başlayan BIST
30 Aralık vadeli endeks sözleşmesi gün içinde
127,625 – 130,550 bandında hareket edip günü
130,525 seviyesinden kapattı. Sözleşmenin güne
alıcılı bir başlangıç yapmasını
bekliyoruz.
Sözleşmede 131,200 – 132,600 – 133,800
seviyeleri direnç 129,700 – 128,500 – 127,000
seviyeleri destek seviyeleridir.

Lütfen son sayfadaki çekinceyi okuyunuz.

M.Baki Atılal
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USDTRY
Cuma günü Merkez bankasından faiz artışı ( glp)
beklentisinin güçlenmesi 10 yıllık tahvil faizinde son
bir ayın en düşük seviyede %12,12’de kapanış
yapmasına yardımcı olunca 3,9105 seviyelerine kadar
geri çekilme görmüştük. Ardında yurtdışı haber akışı
yeniden 3,94’lere çıkmamıza neden olmuştu.

Dün hem Enflasyon Kasım ayında piyasa
beklentilerinin üzerinde artarak yıllık bazda yüzde
12,98'e çıktı. Böylece enflasyon, Aralık 2003'ten bu
yana en yüksek seviyesine yükselmiş oldu. Piyasa da
bu durumda AOFM’nin üzerindeki enflasyona cevap
olarak 75-100 baz aralığından bir GLP artışı
fiyatlaması yapması, Cumhurbaşkanımızın sermaye
kontrolü gibi bir taleplerinin olmadığını açıklaması,
ardında ABD’de görülen davada sunulan bir tapede
“ABD’de hapisten çıkmak için yapmadıklarını bile
yaptım diyeceksin “ konuşmlarının kayıtlara geçmesi
ile birlikte 3,8750 seviyelerindeyiz.
Kısa vadeli indikatörler 3,8475 seviyesine kadar geri
çekilmeye işaret etmektedir.

Bugün için saatlik indikatörlere göre
Dirençlerimiz ise ; 3,8840 / 3,9015/ 3,92
Desteklerimiz ise ; 3,8475 / 3,8320 / 3,81

EURUSD- Günlük

Aybı

EURUSD :
Euro bölgesinde enflasyon oranı Kasım ayında hızlı bir
artı gösterirken, işsizlik oranı 2009 yılının başlarından
bu yana en düşük seviyelerde olması,
Alman
ekonomisinde
tüketim
öncülüğündeki
güçlü
büyümenin desteği ile istihdam piyasasındaki
sıkılaşmanın kasım ayında işsizlik oranının %5,6
seviyesinde kalması ile devam etmesi, Euro
Bölgesi'nde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri
Endeksinin (PMI) kasımda 60,1 puana çıkması ki PMI
yükselişi genel olarak Almanya, Hollanda ve
Avusturya'nın
öncülüğünde
gerçekleşti,
Tüm
gelişmeler neticesinde yatırımcıların 2018’de AB’de
güçlü beklenti veriler beklentisi paritenin güçlü
kalmasına yardımcı oluyor.
ABD’deki vergi indirim yasasının senatodan
geçmesine karşın 1,1850’nin altını görmeyen parite
güçlü konumunu koruyor. Bugün için desteğimiz
1,1850
bu
seviyesin
altında
ise
1,1795’i
görmektekteyiz. 1,1913- 1,1943 bandında geçilmesini
ise beklememekteyiz.
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ÖNEMLİ GELİŞMELER


MAVI’nin net karı 3ç17 döneminde yıllık %31 artışla TL44.5mn olarak gerçekleşti. Satışları yıllık bazda %35 artarken,
FAVÖK marjı %18.4’e yükseldi.



GEREL… Tesla Motors Netherlands B.V. ile elektrikli araç şarj istasyonları üretimi ve montajı ile ilgili olası ticari ilişkiyi
değerlendirmek üzere gizlilik sözleşmesi imzalandığını açıkladı.



MGROS… Şirket ile Carrefoursa arasında, Carrefoursa tarafından işletilmekte olan toplam 11 adet mağazanın
Carrefoursa’nın devir hakkını haiz olduğu 8 adedinin alt kiralama ya da kira sözleşmelerinin devri yoluyla ve bununla
birlikte Carrefoursa’nın devir hakkını haiz olmadığı 3 adet mağazanın ise, maliklerin onayının alınması koşuluyla alt
kiralama ya da kira sözleşmelerinin devri yoluyla toplam 6.580.000 TL bedel karşılığında Migros’a devri amacıyla
04.12.2017 tarihinde Ticari İşletme Devri Sözleşmesinin akdedilmiş olup sözleşme kapsamında gerekli hukuki ve idari
izinlerin alınması için Rekabet Kurulu'na izin başvurusu yapılması dahil resmi ve özel kurum ve kuruluşlar nezdinde iş ve
işlemlerin başlatılmasına karar verildiği bildirildi.



KÜTAHYA PORSELEN…Kütahya Porselen, Antalya'da bulunan Kütahya Porselen Antalyya Showroom Plaza Şubesi'ni
kapatmaya karar verdi. Şirket, Kasım ayında Bilecik'teki, Kütahya Porselen Bozüyük Sarar Outlet Şubesi'ni de kapatacağını
duyurmuştu.



GARANTİ FAKTORING..Garanti Faktoring, bugün ihracı planlanan bonoyu piyasa koşulları sebebiyle iptal etti.



ANADOLU ISUZU… Anadolu Isuzu, 1 Eylül 2017 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni dönem Toplu İş Sözleşmesi için
Şirketin üyesi olduğu MESS (Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası) ile Birleşik Metal İş Sendikası arasında 6 Ekim 2017
tarihinde başlayan görüşme sürecinde bazı maddeler üzerinde kanunda belirlenen süre içerisinde anlaşma
sağlanamadığından ötürü "uyuşmazlık tutanağı" imzalanarak arabuluculuk sürecine girildiğini açıkladı. İlgili sendikalar
arasında görüşmelere devam ediliyor.



Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerli otomobil üretimi için 20 ilin sıraya girdiğini belirterek, "Yerli otomobilde
üretim yeri seçimi şu anda gündemimizde yok. Üretim yerine prototip ortaya çıktıktan sonra karar verilecek" dedi. Yerli
otomobili üretecek 5 firmanın açıklanmasının ardından yerli otomobil fabrikasının nerede kurulacağı sorusunun yanıtı
aranmaya başlandı. Yerli otomobil fabrikası için Kocaeli'nden Konya'ya, Gaziantep'ten Diyarbakır'a 20'ye yakın il sıraya
girerken Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü "Yerli otomobilde üretim yeri şu anda gündemimizde yok" dedi.
(Dünya)
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TCMB, 'Aylık Fiyat Gelişmeleri' ile ilgili değerlendirmesini yayınlayacak.
TCMB, '2018 Yılı Para ve Kur Politikası' raporunu yayınlayacak.

AB Ekonomik ve Mali İşler Konseyi toplantısı gerçekleştirilecek.
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Esentepe Mahallesi, Ali Kaya Sokak, No : 1A/52 Polat Plaza A Blok Kat : 4, Levent-İstanbul Tel : +90 (212) 315 10 00

www.turkishyatirim.com

www.turkborsa.net

05 Aralık 2017 Salı

www.turkishfx.com

M.BAKİ ATILAL
m.baki@turkishyatirim.com

Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin diğer raporlarına;
www.turkishyatirim.com
www.turkborsa.net
https://twitter.com/turkishyatirim
https://twitter.com/turkborsanet
https://tr-tr.facebook.com/turkborsa
adreslerinden ulaşabilirsiniz.

ÇEKİNCE :
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 rapordaki bilgi ve fikirler, Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna
inanılan kaynaklardan derlenerek ve sadece bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Turkish Yatırım
Menkul Değerler A.Ş., bu bilgilerin doğruluğu veya bütünlüğü konusunda bir garanti veremez. Bu
rapordaki görüşler, tahmin ve projeksiyonlar, raporu hazırlayan analistlerin fikirlerini
yansıtmaktadır. Analistler, görüş ve tahminlerini haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptirler.
Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve personeli, bu rapordaki bilgilerin eksikliğinden veya
yanlışlığından dolayı hiçbir şart altında sorumlu tutulamaz.

