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New York Fed Başkanı Dudley, "Parasal uyum politikasını kademeli
olarak kaldırmayı desteklemeye devam edeceğim" dedi

EKONOMİK TAKVİM
Onem

Olay

10:45 EUR

**

Fransa Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Ara)

10:45 EUR

*

10:45 EUR

**

16:30 USD

Federal Açık Piyasa Komitesinde (FOMC) oy hakkı bulunan Dudley,
ABD'de enflasyon oranının Fed'in hedefi olan yüzde 2'lik seviyenin
altında olmasına rağmen bunun olumlu ekonomik büyüme görünümü
tarafından telafi edildiğine inandığını anlattı. ABD'de finansal
koşulların düzeldiğini ve Fed'in faiz artırımı ihtimalinin güçlü olmaya
devam ettiğini belirten Dudley, "Parasal uyum politikasını kademeli
olarak kaldırmayı desteklemeye devam edeceğim." ifadesini kullandı.
Petrol fiyatları, ABD'de kış döneminde stokların düşmesinin desteği
ile 3 yılı aşkın sürenin en yüksek kapanış seviyesi yakınında seyretti

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şube Başkanı William Dudley,
bankanın faiz artışı yapmasını desteklemeye devam edeceğini söyledi.
New York'taki Menkul Kıymetler Endüstrisi ve Finansal Piyasalar Birliği
toplantısında konuşan Dudley, Fed'in faiz artırım ve ABD'de Kurumlar
Vergisinin düşürülmesi konularında değerlendirmelerde bulundu.

Petrol fiyatları, ABD'de petrol stoklarının son 10 yılın en uzun süreli
kış dönemi düşüşünü gerçekleştirmesinin küresel arz fazlasını
azaltması ile birlikte üst üste dördüncü haftayı da kazançla geçmeye
yöneldi. Vadeli petrol kontratları New York'ta üç yılı aşkın sürenin en
yüksek kapanış seviyesi yakınında seyretti ve bu hafta yüzde 3.6
yükseldi. ABD'de Çarşamba günü açıklanan resmi verilere göre, petrol
stokları geçen hafta da gerileyerek sekiz hafta üst üste düşerken,
stoklar son beş yılın ortalamasına yaklaştı. Brent petrol Londra'da
Perşembe günü Aralık 2014'ten bu yana ilk kez varil başına 70 doları
aştı.
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Saat

Ulke

Beklenti

Onceki

55,2

55,1

0,30%

0,30%

1,30%

1,30%

***

Fransa Harmonize Tüketici Fiyatları Endeksi (HICP) (Yıllık)
(Ara)
Fransa Harmonize Tüketici Fiyatları Endeksi (HICP) (Aylık)
(Ara)
Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Ara)

16:30 USD

**

Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Ara)

0,20%

0,10%

16:30 USD

*

Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Ara)

1,70%

1,70%

16:30 USD

***

Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık) (Ara)

16:30 USD

*

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Ara)

0,40%

1,00%

16:30 USD

**

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Ara)

2,10%

2,20%

16:30 USD

*

0,20%

0,40%

16:30 USD

*

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Mevsimsel Olarak
Ayarlanmamış) (Ara)
Reel Kazançlar (Aylık) (Ara)

246,38

246,67

16:30 USD

*

Perakende Denetimi (Aylık) (Ara)

0,10%

0,10%

16:30 USD

***

Perakende Satışlar (Aylık) (Ara)

0,40%

0,80%

16:30 USD

*

Yakıt ve Otomobil Harici Perakende Satışlar (Aylık) (Ara)

0,50%

0,80%

18:00 USD

**

İşletme Stokları (Aylık) (Kas)

19:00 USD

*

Cleveland Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Ara)

0,30%

-0,10%

19:30 EUR

**

BUBA Başkanı Weidmann'ın Konuşması

21:00 USD

**

Baker Hughes Sondaj Kuyusu Sayısı

3,10%

253,72

0,80%
0,20%
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EURUSD
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ANALİZ
Direnç 1– 1,2000
Direnç 2– 1,2060
Direnç 3– 1,2170

Destek 1– 1,1910
Destek 2– 1,1860
Destek 3– 1,1800

EURUSD paritesinde geri çekilme devam ediyor
EURUSD paritesi, ECB tutanakları sonrası güçlü şekilde
yükseliyor, Tutanaklarda, bankanın sözle yönlendirme
dilinin kademeli olarak değişebileceği ve bunun bu yılın
başlarında yeniden gözden geçirilebileceği kaydedildi. ECB
Yönetim Konseyi üyelerinin değerlendirmelerinin yer aldığı
tutanaklarda, Ekim 2017 para politikası toplantısından bu
yana özellikle makroekonomik beklentilerin geliştiği bir
ortamda mali koşulların çok olumlu kaldığı aktarıldı. Bölge
ekonomisindeki olumlu gelişmelerin devam ettiği belirtilen
tutanaklarda, "Euro Bölgesi'ne yönelik gelen bilgiler büyüme
görünümünde belirgin bir iyileşme sağladığını ve
potansiyelin üzerinde bir hızla büyümenin sürdüğünü
gösterdi" denildi. Günün diğer önemli verisi ABD Aralık ayı
ÜFE rakamları açıklandı, aylık bazda %0,2 artması beklenen
ÜFE %0,1 düşüş yaşarken yıllık bazda da %2,6 ile beklenti
altında kaldı. Çekirdek ÜFE, Aralık’ta %0,1 düşüş yaşadı ve
yıllık bazda da beklenti altında kaldı. Haftalık işsizlik
başvuruları da 261 bin ile geçtiğimiz hafta beklenti altında
kaldı ve son hafta itibariyle yaklaşık 11 bin artış gösterdi.
Dolar, küresel piyasalarda dün Euro karşısında düşüş yaşadı.
Teknik olarak 1,1921 seviyesine kadar gevşeyen parite de
1,1960 direncinin kırılması şimdilik yükselişi destekliyor.
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ANALİZ
Direnç 1– 3,8100
Direnç 2– 3,8300
Direnç 3– 3,8500

Destek 1–3,7400
Destek 2–3,7200
Destek 3–3,6880

USD/TRY 3,80
zorlanıyor

psikolojik

direnç

seviyesi

kırılmakta

Haftaya düşüşle başlayan dolar, dün Çin’den gelen gayri
resmi bir haber ile düşüşe geçti. Kaynağı belirtilmeyen
habere göre Çin, ABD tahvillerini azaltabilir ve daha cazip
varlıklara eğilim gösterebilir denildi. Çin, dünyanın en büyük
ekonomilerinden biri ve döviz rezervi olarak da dünya 1.si.
Çin’in ABD tahvillerine olan talebi her zaman yüksekti ve
hatta bu ABD için risk bile oluşturuyor. Ancak Çin’in ABD
tahvilleri alım miktarını azaltması ya da durdurması
durumunun özellikle siyasi bir hamle olma olasılığı doların
değer kaybetmesine neden olurken ABD tahvil faizlerinde de
yükseliş yarattı. Dolarda yaşanan yükselişe karşın TL, bugün
dolar karşısında %1 üzerinde değer kaybı yaşadı ve kur
tekrar 3,80 üzerine yükseldiyse de bu seviyenin hemen
altında işlem görmeye devam ediyor.
Teknik olarak 3,98 seviyelerinden başlayan salınım 60 günlük
hareketli ortalamanın geçtiği 3,79 seviyesinin kırılmasıyla
3,74 seviyelerine kadar gevşediyse de yurtdışı haberlerin
etkisiyle 3,79 direnci yukarı yönde kırılarak tekrar piyasalar
üzerinde baskı oluşturmaya başlamıştır.
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ALTIN
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ANALİZ
Direnç 1–1330
Direnç 2– 1332
Direnç 3– 1335

Destek 1–1320
Destek 2–1317
Destek 3–1315

ALTIN yeni zirveleri test etmeye devam ediyor
Altın fiyatları, önceki gün Çin’den gelen gayri resmi bir haber
ile dolar düşüşe geçmişti. Ons Altında dün bu iddiaların Çinli
yetkililer tarafından yalanlanmasıyla tekrar geri çekilerek
kazançlarının bir kısmını geri verdi. Fakat dün öğleden sonra
ECB tutanaklarının yayınlanması sonrası Dolar Endeksinde
görülen baskılanmayla ve ABD ÜFE verilerinin beklentinin
altında kalmasıyla yeniden 1321 seviyesinin üzerine yükseldi.
Teknik Olarak ons Altın fiyatında 1310dolar ile 1325 dolar
arasında dalgalı seyir devam ediyor, fakat ABD kaynaklı
negatif haber etkileriyle altında eğilim üst kanala doğru
olması sebebiyle yükselen trendin devamını bekleyebiliriz.
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PETROL
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ANALİZ
Direnç 1–64,00

Petrol fiyatları son yılların rekorlarını kırmaya devam
ediyor.

Direnç 2–64,50
Direnç 3– 65,50

Destek 1–61,50
Destek 2 -60,00
Destek 3–58,50

Ham petrol vadeli işlemleri Perşembe günü 2014 Aralık'tan
beri ilk defa 69 dolar seviyesinin üzerine çıkarken ABD
merkezli WTI ham petrolün varili 64,08 dolar ile 8 Aralık
2014'ten beri en yüksek seviyesini gördü. ABD Enerji Bilgi
Dairesi Çarşamba günü haftalık raporunda ham petrol
envanterlerinin 5 Ocak'ta sona eren haftada 4,9 milyon
varile düştüğünü söyledi. Rapor ayrıca ABD ham petrol
üretiminin gündelik üretiminin 290.000 varil azalarak günde
9,49 milyona düştüğünü de gösterdi. Petrol fiyatları Aralık
başlarından bu yana %13 değer kazandı, OPEC ve Rusya'nın
üretim kesintisi çabaları etkisini gösterdi. Üreticiler Aralık'ta
güncel üretim kesintisi anlaşmalarını 2018 sonuna kadar
uzatma kararı almıştı. Diğer taraftan Birleşik Arap Emirlikleri
(BAE) Enerji Bakanı bugün yaptığı açıklamada, mevcut petrol
fiyatlarından endişe etmediklerini, herhangi bir müdahale
yapmaya gerek duymadıklarını, 100 milyon varillik bir arz
fazlası olduğunu ve piyasanın petrol stoklarının 5 yıllık
ortalamaya düşürülmesine ihtiyacı olduğunu ifade etti.
Teknik olarak Amerikan tipi petrolde geçtiğimiz Haziran
ayında başlayan yükseliş trendi 65 dolar sınırına dayanmış
görünüyor. Kısa vadede 63,20 dolar destek seviyesi yakından
izlenecektir, yukarı yönde ise 65,0 dolar direnç seviyesi bu
hafta takip edilecek.
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VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI
VİOP30

ANALİZ
Direnç 1– 146,400
Direnç 2– 145,500
Direnç 3– 158,000

Destek 1–141,000
Destek 2–140,500
Destek 3–139,000

VİOP30’da 143,100 direnç seviyesi izlenecek
BIST-30 Şubat kontratı, Perşembe günü 140,275 – 142,800
fiyat aralığında işlem görerek günü 142,775 uzlaşma
fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon sayısı 3,410
adet artarak 393,264 adet kontrat olarak gerçekleşti.
Teknik olarak orta vadeli yükseliş trendi devam ederken
VİOP Şubat Kontratı 149,000 seviyelerinde tarihi seviyeleri
görmesinin ardından kar realizasyonuyla 140,525 seviyesine
kadar gerilemişti. Dün ise DolarTL kuru tarafındaki aşağı
yönlü hareketlilik Viop tarafında da tepki alımlarıyla
karşılandı. 60 dakikalık HO’nın geçtiği 143,100 direnç
seviyesinin üzerinde kalına bilirse 145,000 seviyeleri ilk
aşamada hedef olabilir, aşağı yönde ise 141,500 seviyesi
takip edilecek.
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PAY PİYASASI GÜNDEM
Borsa’da ibre yönünü tekrar yukarı çevirdi
Güne sıkışık kararsız başlayan BIST-100 endeksi günün %0,99
yükselişle 114.718'dan kapattı.
Bu hafta Çin'in, ABD Hazine tahvili alımlarını durdurabileceği
iddiasıyla hareketlenen piyasalar, söz konusu haberin "uydurma
olabileceği" açıklamasıyla bir miktar toparlandı. Bloomberg
News'in geçtiği ve isimsiz kaynaklara dayandırılan
haberde; Çin'in, "ABD Hazine tahvillerini daha az cazip bulduğu
ve alımlarında yavaşlatma ya da durdurmaya gidebileceği" ifade
edilmişti. Söz konusu haberle birlikte ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi
2.59'a çıktı ve 10 ayın zirvesini görmüş ve arkasından tekrar
gerileme yaşanmıştı. Fakat dün ise ECB tutanaklarının
yayınlanması sonrası Dolar Endeksinde görülen baskılanmayla ve
ABD ÜFE verilerinin beklentinin altında kalmasıyla yeniden
ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri toparlanmasıyla yurtdışı borsalar
satış ağırlıklı seyre girerken yurtiçinde dolarTL’nin tekrar 3,78
seviyelerine gevşemesiyle birlikte BIST-100 endeksi tepki
alımlarıyla yükselişe geçmeyi başardı.
Teknik olarak orta ve uzun vadeli yükseliş trendi içinde olan
BIST-100 endeksinin kısa vadede yön arayışlarının devam ettiği
görülmekle birlikte 113,700 direncinin kırılması 116,500 direnç
seviyesine doğru endeksi ivmelendirebilir.
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ŞİRKET HABERLERİ
Petkim
04.01.2018 tarihli Özel Durum Açıklamamız. 4 Ocak 2018 tarihli özel durum açıklamamızda belirttiğimiz üzere, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), onay tarihinden itibaren 1 yıl geçerli olmak üzere, şartları,
piyasa koşullarına göre fiyatlama tarihinde belirlenecek şekilde bir veya daha fazla seferde, 500 milyon ABD Doları'na kadar yurtdışında tahvil ihracına onay vermişti. Bu kapsamda, söz konusu tahvil
ihracı için Goldman Sachs International ve JP Morgan Securities Plc'ye yetki verilmiştir
Kozal Altın İşletmeleri
KAP' ta 07.07.2017 tarihinde açıklandığı üzere, Şirketimize tebliğ edilen muhtelif türlerdeki vergi cezalarının 188.366.761,60 TL lik kısmı 6736 sayılı kanun ile af kapsamına girdiği için ödeme tutarı
30.507.656,36 TL olarak ilgili vergi dairesi tarafından tarafımıza bildirilmiş ve uzlaşmaya tabi olan 121.860.623,82 TL için, uzlaşma talebi Şirketimizce yapılmıştı. 04.01.2018 tarihinde yapılan uzlaşma
toplantısı sonucu uzlaşılan tutarlara ilişkin olarak tahakkuk fişleri Kavaklıdere vergi dairesi tarafından tarafımıza bugün tebliğ edilmiştir. Buna göre Koza Altın İşletmeleri A.Ş. için tahakkuk edilen uzlaşma
tutarı gecikme faizleri ile birlikte 71.283.951,20 TL' dir.
Mavi Giyim
Yıldız Pazar'da işlem gören Mavi Giyim'de hisse satışı bugün gerçekleştirilecek. Borsa İstanbul tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Mavi'nin ortaklarından Blue
International Holding BV'nin sahip olduğu, şirket sermayesinin yüzde 19.1'ine denk gelen toplam 9.507.103 TL nominal değerli payların 1 TL nominal değerli pay için 52,25 TL fiyatla satışının
gerçekleştirileceği belirtildi.

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.

