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EKONOMİK TAKVİM
San Francisco Fed Başkanı John Williams, "Merkez bankalarının
sonraki krizde faiz indirimleri için yeri az olacak" dedi.
Williams, "Fiyat düzeyi hedeflemelerindeki değişim oldukça
ılımlı" şeklinde konuştu.

Altın, büyümeye ilişkin iyimserliğin hisse senetlerine alım
getirmesi ile birlikte değer kaybetti
Altın fiyatları, küresel ekonomik büyümeye ilişkin iyimserliğin
artması ile birlikte ABD hisse senetlerinin dün bir kez daha rekor
seviyelere tırmanmasının ardından yükselişin Asya hisselerinde de
sürmesi sonucu düştü.
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Hane Halkı Güveni (Ara)
Almanya İhracatları (Aylık) (Kas)
Almanya İthalatları (Aylık) (Kas)
Almanya Sanayi Üretimi (Aylık) (Kas)
Almanya Ticaret Dengesi (Kas)
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İşsizlik Oranı (Kas)
10 Yıllık Hazine Tahvil İhalesi
NFIB Küçük İşletme İyimserlik Endeksi (Ara)
Konut Başlangıçları (Ara)
Kırmızı Kitap (Aylık)
Kırmızı Kitap (Yıllık)
FOMC Üyesi Kashkari'ın Konuşması
İş İmkanları ve Personel Değişim Oranı (JOLTS) (Kas)
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EURUSD
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ANALİZ
Direnç 1– 1,2100
Direnç 2– 1,2160
Direnç 3– 1,2270

Destek 1– 1,1930
Destek 2– 1,1900
Destek 3– 1,1850

EURUSD paritesinde sıkışma yönünü aşağıya çevirdi
Haftanın ilk işlem gününde veri akışı zayıftı, yarın ise Euro
Bölgesi’ndeki veriler takip edilecek. İlk olarak Almanya’dan
Kasım ayı ticaret dengesi, ithalat-ihracat ve sanayi üretimi
açıklanacak. Euro Bölgesi’nin lokomotif ekonomisine sahip
olan Almanya’da sanayi üretimi 2017’de çok iyi bir
performans gösteremedi. Yılın son aylarında ise beklentinin
oldukça altında kaldı. Sanayi üretiminin Kasım’da %1,9 ile
yükseliş göstermesi bekleniyor. Yarın bölgenin bir diğer
verisi ise işsizlik oranı olacak ve Eylül- Ekim aylarında %9
altına inen işsizlik oranının Kasım’da %8,7 ile yılın en düşük
seviyesine gerilemesi bekleniyor. Euro/Dolar 1.2090 direnç
seviyesi üzerine tutunmakta zorlandı ve 1.1960 seviyesine
doğru gevşeme eğilimini başlattı. Küresel piyasalarda ABD
Dolarında yukarı yönlü bir tepki var. Bu durum Euro'yu Dolar
karşısında zayıflatıyor ancak tepkilerin ne kadar güçlü olup
olmadığını izleyeceğiz. Almanya koalisyon görüşmeleri Euro
üzerinde etkili olmuş olabilir. Almanya'da Pazar günü
koalisyon ön görüşmeleri başladı. Bu gelişmeler ışığında bu
haftada sıkışmanın yönü dikkatle izlenecektie.
Teknik olarak güçlü bir seyir sergileyen EURDOL paritesi kısa
vadede yükselen trendini sürdürüyor. 1 günlük düzeltmenin
ardından 1,2004 destek seviyesinin çalışmasıyla 1,2100
seviyelerini hedef yapmış görünüyor.
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ANALİZ
Direnç 1– 3,8000
Direnç 2– 3,7800
Direnç 3– 3,7500

Destek 1–3,7200
Destek 2–3,7000
Destek 3–3,7680

USD/TRY 3,80’in altında kalmayı başarıyor
Geçtiğimiz haftayı değer kaybıyla geçiren dolar yeni haftaya
pozitif başladı. Bu haftanın en önemli verisi ABD’den gelecek
TÜFE rakamları ve öncesinde dolar tarafında alımlar bir
miktar daha devam edebilir. Yakın vadede fiyatlamalarda
etki yaratacak önemli bir gelişme ya da belirsizliğin olmaması
dolar tarafındaki kayıpların da artmasına neden oldu, ancak
yine aynı neden şimdi de gelişen ülke kurları ve diğer para
birimlerinde etkisini göstermeye başlayacağı için dolar bu
hafta alıcılı fiyatlanabilir.
Teknik olarak 3,98 seviyelerinden başlayan salınım 60 günlük
hareketli ortalamanın geçtiği 3,80 seviyesinin kırılmasıyla bu
seviyenin aşağılarında denge bulmaya çalışıyor. Kısa vadede
3,75 seviyesinin de altına sarkan USD/TRY kurunda 3,71
seviyeleri destek olarak karşımıza çıkıyor. Yukarı yönde ise
3,76 seviyesi bu hafta direnç olarak yakından izlenecek.
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ANALİZ
Direnç 1–1325
Direnç 2– 1330
Direnç 3– 136

Destek 1–1310
Destek 2–1307
Destek 3–1300

ALTIN’da sıkışma devam ediyor
Altın fiyatları, ABD'de Cuma günü açıklanan tarım dışı
istihdam verisinin beklentileri karşılayamamasının ardından
doların kayıplarını koruması sonrası yükseldi. Ekonomik veri
akışının sakin olduğu haftanın ilk işlem gününde Küresel
piyasalarda ABD Dolarında yukarı yönlü bir tepki var. FED
yetkililerinin açıklamaları takip ediliyor. FED Yetkililerinden
Williams, bu yıl için 3 faiz arttırımının uygun olduğunu belirti.
Orta Doğu ekseninde yaşanan olaylarda ise şuan için
durağan görünmekle birlikte, Altın fiyatlarında yükselen
trendin
korunup
korunmamasının
netleşeceğini
düşünüyoruz.
Teknik Olarak Altının ons fiyatında, 1.314 dolar seviyesi
destek olmaya devam ediyor, altın fiyatında 1325-1313 dolar
aralığında oluşan mikro flama yön arayışını işaret
etmektedir.
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ANALİZ
Direnç 1–62,60

Petrol fiyatları yön için karar aşamasında

Direnç 2–63,50
Direnç 3– 64,50

Destek 1–60,50
Destek 2 -59,00
Destek 3–57,50

ABD'de Cuma günü takip ettiğimiz petrol sondaj kule sayıları
5 adet azalarak 742'ye geriledi. Azalan sondaj kule sayıları
sonrası Amerikan tipi ham petrol 61.61'e kadar yükseldi.
Amerikan tipi ham petrolde 62 dolar seviyeleri direnç
karşımıza çıkmakta. Petrol fiyatı 2015 yılından bu yana
yükseldiği önemli direnç bölgeleri yakınlarında seyrediyor.
Genel olarak piyasalardaki yön arayışı Petrol fiyatlarında da
benzer bir tabloyu karşımıza çıkarmakta.
Teknik olarak 2017 Haziran ayında başlayan yükseliş trendi
62 dolar sınırına dayanmış görünüyor. Son bir aydır
momentumun yüksek olması petrolde bir miktar yorulma
sinyalleri göstermekte. Kısa vadede 61,19 destek seviyesi
yakından izlenecektir, yukarı yönde ise 62,20 seviyesi bu
hafta takip edilecek.
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VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI
VİOP30

ANALİZ
Direnç 1– 147,600

VİOP30 düzeltme devam ediyor.

Direnç 2– 148,300

Uluslararası piyasaların yönlerini belirlemesinde önemli bir yer
tutan ABD piyasalarına yönelik açıklamalar etkili olmaya devam
ediyor, Fed'in kademeli faiz artışı haberleri, global piyasalardaki
güçlü risk iştahını devam ettiriyor, Gelişmekte olan ülke borsaları
bu risk iştahından en çok olumlu etkilenen piyasalar olarak öne
çıkarken bizde de ana yükseliş trendleri korunuyor, Kısa vadede
ise ara düzeltmeler gözlenebiliyor. Şubat vade sözleşmede de
benzer bir düzeltmenin yaşandığı görülmekte.

Direnç 3– 150,000

Destek 1–143,700
Destek 2–141,900
Destek 3–140,000

Teknik olarak orta vadeli yükseliş trendi devam ederken VİOP
Şubat Kontratı 149,000 seviyelerinde tarihi seviyeleri görmesinin
ardından kar realizasyonuyla 144,125 seviyesine kadar gerilemişti.
Dünde açılışta yaşanan yükselişle birlikte 147,000’in üzerinde
endeks kontratının kalmakta zorlandiği görülürken bu
seviyelerden gelen kar satışlarıyla Kısa vadede 60 günlük HO
144,890 seviyesinde seviyesinin üzerinde tutunmayı başardı.
Bugün için bu seviyede tutunup tutunmayacağı takip edilecektir.

GÜNLÜK BÜLTEN
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Adres: Mecidiyeköy Yolu Cad. No: 14 V Plaza Kat:8/9 Mecidiyeköy-Şişli/İstanbul
Tel: 0212 708 15 15 Faks: 0850 201 29 21 Web: www.infoyatirim.com

09.01.2018

PAY PİYASASI GÜNDEM
Borsada’de yön arayışlarının devam etmesini bekliyoruz.

Güne sıkışık kararsız başlayan BIST-100 endeksi günün %0,29
gerilemeyle 116.304'dan kapattı.
Borsa İstanbul'da BIST-100 endeksi, haftanın ilk işlem gününde
alıcılı bir seyir izledikten sonra kapanışa doğru artan kâr
satışlarıyla geriledi. Beklentilerin üzerinde gerçekleşen sanayi
üretiminin alımları desteklediği görülürken, kapanışa doğru
yapılan OHAL'in bir kez daha uzatılacağı açıklaması ile satış geldi,
küresel risk alma iştahı ile yurt dışı piyasalarda gözlenen olumlu
seyrin devam ettiği ortamda, EM’ler içinde %20 ye yakın
iskontolu işlem gören borsada yükselişlerin sürmesini
bekliyoruz.
Teknik olarak orta ve uzun vadeli yükseliş trendi içinde Olan
BIST-100 endeksinin kısa vadede yön arayışlarının devam ettiği
görülmekte 117,700 seviyesinin altında oluşan flama destek ve
direnç seviyesinin kırılma yönünde bir seyir izleyeceğimizi
söyleyebiliriz. Aşağı yönde ise 115,700 destek seviyesi yakından
izlenebilir. Yukarı yönde ise 117,700 kırılması yükselen trendin
devamı açısında yakından izlenecektir.
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ŞİRKET HABERLERİ
Türk Hava Yolları
Türk Hava Yolları 2017 yılı trafik sonuçlarını açıkladı. Buna göre geçen yıl şirketin yolcu sayısı 2016'ya kıyasla yüzde 9,3 arttı 68,6 milyona ulaştı. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda yüzde 10,4, dış hatlarda
yüzde 8,4 seviyesinde oldu. 2017'de yolcu doluluk oranı ise 4,7 puanlık büyüme ile yüzde 79,1 olarak gerçekleşti.
Bimeks
Bimeks, tedarikçilerine ortaklık teklifi götürdüğü yönündeki haberleri yalanladı. Şirket tarafından KAP'a yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "Şirketimizin kamuya açıklanmamış bir özel durumu
bulunmamaktadır. Öte yandan, 5 Eylül 2017 tarihindeki açıklamamızda da belirtildiği gibi; şirketimizin sermaye yapısının güçlendirilerek normal faaliyetine dönmesi maksadıyla, tedarikçilerimize sermaye
artırımı yoluyla hisse verilmesi seçeneği üzerinde, belirgin aşamaya geldiği takdirde, ilgili mevzuata göre gereken duyuru ve açıklama yapılacaktır"
Doğan Holding
Doğan Holding, Milpa'daki paylarının bir kısmını satma kararı aldı. Şirket 12.092.032 adet payını satmaya karar verdi ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'na başvurdu. Milpa hissesi bugün 2.20 lira seviyesinde
işlem görüyor. Satıştan Doğan Holding'in ortalama olarak 27.4 milyon lira gelir elde etmesi bekleniyor. Doğan Holding, Milpa'nın yüzde 86.27'sine sahip ve 153.868.460 adet pay ile hakim ortak
konumunda bulunuyor.
BEYAZ & FLAP
Borsanın 3 aylık brüt takas uygulamasına ek olarak SPK tarafından BEYAZ paylarında gerçekleşen işlemler nedeniyle şirketin hakim ortağı FLAP dahil 10 yatırımcıya 6 ay süreyle işlem yasağı getirilirken,
şirket paylarında 6 ay süreyle kredili işlem yasağı ve tek fiyat yöntemiyle işlem gerçekleştirilmesine karar verildi. Şirket paylarındaki piyasa yapıcılık işlemleri de sonlandırıldı.
AKSUE
Şirket sermayesinin 8,35 milyon TL’den %50 oranında bedelli, %47,56 oranında da bedelsiz olmak üzere 16,5 milyon TL’ye çıkarılması kapsamında elde edilecek fonun vadesi gelen finasanl borçların geri
ödenmesinde kullanılacağı açıklandı .

Çekince: Bu bültendeki veriler ve diğer tüm bilgiler, İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma bölümünce güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan elde edilmiştir. İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ.
söz konusu kaynaklarda hata ve eksiklik olmadığını veya bilginin yanlış olmadığını garanti edemez. Sonradan ilgili bilgilerde her yönde ve şiddette değişiklik meydana gelebilir. Bu bültende sehven
yapılmış hatalar söz konusu olabilir. İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ. ilgili bilgilerde meydana gelebilecek hiçbir değişiklikten ve diğer tüm nedenlerden dolayı bu Bülten'de sunulan bilgilerin
kullanılmasından olası zararlardan hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Bu bülten sadece güncele ulaşma ve güncelliği ücretsiz paylaşma amacı taşımakta olup, burada yer alan veri ve
bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım
danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan hiçbir veri ve bilgi yorum ve tavsiye olarak algılanmamalıdır. Burada yorum ve tavsiye olarak algılanabilecek olası bilgiler ilgili
kişinin/kişilerin bireysel görüşleridir. Bu görüşlere dayanarak yapılan herhangi bir finansal işlem mali durumunuza ve ilgili risk-getiri tercihlerinize uygun olmayabilir; beklentilerinize uygun sonuçlar
doğurmayabilir.

