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BIST-100- günlük

.

ABD’deki vergi reformu belirsizliği kaynaklı
satışların yanında, Çin’in varlık yönetimi
ürünlerine yeni regülasyonlar getirileceğine
yönelik haberler Asya borsalarının satıcılı
olmasına neden oluyor. Diğer taraftan
Almanya’da
da
FDP’nin
koalisyon
görüşmelerinden çekilmesiyle, Almanya da yeni
bir
belirsizlik
gündemde,
Almanya’da
önümüzdeki süreçte erken seçim kararı veya bir
azınlık hükümeti görebiliriz.
110,500 desteği kırıldıktan sonra -4000 puanlık
kanal alanına giren BIST-100 endeksinde 107,717
kırılması ile 105,624 seviyesine kadar düşen
endekste bu seviyeden tepki alımlarının zayıf
kalmasına karşın teknik göstergeler yükselişe
işaret etmektedir. Diğer taraftan ilk paragraftaki
risklere karşılık AB, NATO, eur/usd kayneklı
gelişmelerde TCMB’nin bügün başlayacağı Türk
lirası uzlaşmalı vadeli döviz alım satım ihaleleri"
nin yaratacağı olumlu etkiyi sınırlamaktadır.
Destek seviyelerimiz 105,700 - 105,500 / 104,700
Dirençlerimiz ; 106,835 / 107,700 ve 108,600,
108,600 seviyesinin hacimli kırılması durumunda
109,200 hedeflemesi ile karşılaşabiliriz.

ARALIK VADE ENDEKS KONTRAT

Saatlik göstergelerdeki zayıflık devam ediyor,
AB’nin Türkiye’ye planlanan yardımlarda 105 mn
eur’luk kesintiye kesintiye gitmesi, NATO ile
yaşanan süreç, Euro/usd paritesindeki Merkel’in
hükümet kuramaması kaynaklı satış baskısı
endeks
kontratın
Ana destek
; 3,05555bir/ türlü yükseliş trendi
yakalayamamasının önündeki bugünkü etmeler
olarak
dikkat
çekiyor.
Her
ne kadar 131,900
Dirençler
; 3,1144
/3,1513
/ 3,1723
üzerinde kalmamız geniş persfektifte 136,900
direncinin potada kalmasına yardımcı olsa da
önce 132,950 - 133,240 bandını kırmamız
gerekmektedir.
Burada
da
kısa
vadeli
göstergelerin aşırı satım bölgesinde olması kur’da
dolar/tl geri çekilmeyle birlikte hızlı yükseliş
yaşanabileceğine işaret ediyor.
Destek seviyelerimiz 131,900 / 130,700
Dirençlerimiz ; 132,950 / 133,240 / 134,200 ve
135,300, 135,300 seviyesinin hacimli kırılması
durumunda
136,900
hedeflemesi
ile
karşılaşabiliriz.

Lütfen son sayfadaki çekinceyi okuyunuz.

M.Baki Atılal
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USDTRY
paritede ana sorun Dolardaki küresel değerlenme,
enflasyonda devam eden yükseliş, Hazine'nin artan
borç çevirme oranlarının TL varlıklarda yarattığı
baskı, ABD ve Avrupa ülkeleriyle gerilen ilişkiler
olmaya devam ettiğinden geri çekilmelerde son
derece sınırlı kalıyor.
Avrupa Birliğinden 2018 yılı bütçesinde Türkiye'ye
yapılması düşünülen ödemelerden 105 Milyon
Euro'nun kesileceğinin açıklanması, Moody's
siyasi risk ve dış kırılganlığına dikkat çekmesi,
TCMB’nin bugün başlayacağı TL uzlaşmalı döviz
satım ihalesinin öncesinde dolar/tl’de geri
çekilmenin sınırlı kalmasına neden olmuş gibi.
Euro/usd’deki gerileme ve dolar endeksindeki
kısmı artışda diğer etmenler olarak dikkat
çekmekte.
Dolayısıyla trend değişimi için 3,8520 seviyesinin
aşağı yönde kırılması gerekmektedir.
Bugün için saatlik indikatörlere göre
Dirençlerimiz ise ; 3,8740 / 3,8840 / 3,8920
Desteklerimiz ise ; 3,8690 / 3,8620 /3,8520

EURUSD- Günlük

EURUSD :
Dolar Eylül ayından bu yana temel olarak vergilerin
düşürülmesini de içeren reform tasarısının
Dirençler
; 3,4848 / 3,5009 / 3,5200
yasalaşacağı beklentisiyle değer kazanıyordu.

Destekler ;3,4646 / 3,4480 / 3,4350 /

Aybı

Bu yüzden geçen gün gelen , enflasyon ve
perakende satışlar gibi destekleyici verilere
rağmen vergi reformu hakkında şüphe yaratan
gelişmeler doların güç kaybetmesine neden
olurken, Avrupa'nın Almanya öncülüğünde üçüncü
çeyrek büyümesinin ABD büyümesini geçmesinin
desteklemesi 1,1650 ‘lerden 1,1860’lara kadar
yükseliş kaydetti.
Merkel'in yeni koalisyon hükümeti kurma
çalışmalarının başarısızlığa uğramasının ardından
Asya'daki işlemlerde 1,1723 kadar gerileme
kaydetti.
Bugünün gündemi ise Almanya Üfe ve Draghinin
konuşması mevdut seviyede yatay hareket
beklemekteyiz.
Destekler ; 1,1720 / 1,1650
Dirençler ;1,1770 / 1,1805 / 1,1825
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ÖNEMLİ GELİŞMELER


TCMB’nin bugün başlayacağı TL uzlaşmalı döviz satım ihalesinde, 2017 sonuna kadar vadeli döviz satım pozisyon tutarının
en fazla üç milyar USD olması planlandığını hafta sonu açıkladı. Bugün yapılacak ihalelerde 150 milyonu bir ay, 100
milyonu üç, 100 milyonu da altı ay vadeli toplam 350 milyon USD’lik ihale gerçekleştirilecek. İhalelerin TCMB
rezervlerine etkisi olmayacak.



İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma faturasının nasıl belirleneceğine dair
önerilerini Aralık ayında yapılacak AB liderler zirvesi öncesinde sunacağını ve zorlu müzakereler yapılmasını beklediklerini
söyledi.



BİM.. Hürriyet'ten Jale Özgentürk'ün haberine göre, İran'da ülke ekonomisi, insan kaynağı gibi konularda detaylı
araştırma yapan BİM’in kararı olumlu. Pazarda mağazalaşma kararı alan BİM bunun için ilk adımı şirket kurarak atacak. Bu
konuda hazırlıklarını sürdüren BİM’in, İran pazarına hızlı bir giriş yapması bekleniyor.



TAVHL.. Hürriyet gazetesinde haftasonu yer alan bir habere göre Sabiha Gökçen Havaalanı (SGH) CEO'su, mevcut
işletmeci Malaysia Airports Holding'in (MAH) SGH'den çıkma niyetinin olmadığını ancak havaalanının gelişmesine katkıda
bulunacak bir stratejik ortak bulmayı planladığını ifade etti. Bu bağlamda MAH'ın mevcut operasyonda en fazla %40 hisse
satmayı düşündüğünü ifade eden CEO şu anda ilgili tekliflerin değerlendirilmekte olduğunu ve sürecin sonucunun
1Ç18'de görülebileceğini de ekledi. Haberde ayrıca, SGH'nin inşaatı süren ikinci pistinin 2019 yılı yaz sezonu öncesinde
devreye sokulmasının planlandığı yer aldı



Türk Hava Yolları gayrimenkul şirketi kuruyor THY havalimanı işletmeciliği ve yatırımları alanları başta olmak üzere THY
Havaalanı Gayrimenkul Yatırım ünvanlı bir şirket kurulmasına karar verdi. THY’nin yeni şirketteki payı %100 olacaktır.
Haberin hisse üzerinde bir etkisinin olmasını beklemiyoruz



JPMorgan stratejistleri, Cuma günü yazdıkları notta, gelişen piyasa hisse senetlerinin, kar büyümesinden ve
değerlemelerdeki ilerlemeden aldıkları destek ile 2018'de de çift haneli yüzdelik kazançlar elde edeceğini belirtti.Şirket,
MSCI EM Endeksi'nin 1,300 puana ulaşmasını bekliyor. Bu rakam, göstergenin Cuma günkü kapanış seviyesinin yüzde 14
üzerine tekabül ediyor. Şirket, Güney Afrika, Meksika, Türkiye ve Kolombiya hisselerinde "ağırlığı azalt" tavsiyesi verirken
Çin, Kore, Brezilya, Rusya ve Peru hisselerinde "ağırlığı arttır" tavsiyesinde bulundu.



Bitcoin fiyatı haftasonu 8.000 dolar seviyesinin üzerini test etti. Bu ay yüzde 26 yükselen Bitcoin fiyatının yıl başından bu
yana gerçekleştirdiği yükseliş ise yüzde 700'ün üzerine çıktı.

KÜRESEL EKONOMİ GÜNDEMİ
20.11.2017

Saat

Ülke

Dönem

Ekonomik Gösterge

00:01

Güney Kore

Ekim

Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık)

02:50

Japonya

Ekim

Dış Ticaret Dengesi(Yen)

10:00

Almanya

Ekim

Üretici Fiyat Endeksi(Aylık)

10:00

Almanya

Ekim

Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık)

%3,1

18:00

ABD

Ekim

CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık)

-%0,2

ECB Başkanı Draghi, AP Ekonomi komitesinde sunum yapacak
Sao Paulo ve Meksika borsası kapalı

Önceki
%3,6
670,2MLR
%0,3
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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.

