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Borsa İstanbul: Rekor Tazelendi
BIST100 endeksi dünkü ilk seansta rekorunu
114.539 puanla tazelese de ikinci seans gelen satışlar sonrası 114bin üzerindeki seyrini
koruyamadı. Endeks, günü %0,03 azalışla
112.994 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre 29,41 puan azalan endeksin toplam işlem hacmi de 8,6 milyar lira düzeyinde
gerçekleşti. Bankacılık endeksi %0,02 gerilerken, holding endeksi ise %1,10 değer kazandı. Yerli otomotivde dün 5’li konsorsiyumun
açıklanmasının ardından, son birkaç gündür hareketlenen konsorsiyum hisselerinin kar realizasyonu yaşadığını ve endekste bu hisselere yönelik sert kayıplar olduğunu gördük.
BİST-100 endeksinin güne yataya yakın hafif alıcılı bir açılış yapmasını bekliyoruz. Son günlerde oldukça güçlü hacim ve sert yükselişlerle tarihi zirvesini 114.539'a taşıyan endekste
görülebilecek olası kâr satışlarında 112.600, 112.000 - 112.200 aralığı ve 111.600 seviyeleri
gün içi destekler olarak takip edilebilir. Olası yukarı yönlü denemelerde ise 113.500 ve
114.500 gün içi kritik direnç konumunda. Açılışta karşılanacak olan Türkiye TÜFE ile günün
ikinci yarısında ABD'de açıklanacak İstihdam Raporu piyasalardaki oynaklığı artırma potansiyeline sahip olduğundan yakından takip edilmeli.
Dolar TL: Volatilite Devam Ediyor
Dolar/TL gün içinde 3.7942 ve 3.8256 arasında dalgalanarak günü 3.7987 seviyesinden kapattı. Dün kurda aşağı yönlü hareketler görüldü. Bu sabah günlük grafikte 5
periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde hareket eden kur 3.8076 seviyelerinden işlem görüyor. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 3.7930 ve en kuvvetli
direnç 3.8440 seviyelerinde bulunmaktadır. Gün içinde aşağı yönlü hareketlerde destek olarak 3.8010 - 3.7930 - 3.7860 seviyeleri
takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 3.8090 - 3.8150 - 3.8260 seviyeleri direnç olarak izlenebilir.
Avrupa borsaları İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) 10 yıl sonra ilk kez faiz artırım kararı
alarak politika faizini %0,25’ten %0,50’ye taşımasının etkisiyle günü karışık seyirle tamamladı. ABD Başkanı Trump, Fed Başkanlığı için Powell'ı aday göstereceğini açıkladı. Powell’in
Fed Başkanı olabilmesi için senatonun da onayı gerekiyor. Tüm bu gelişmelerin ardından
Dow Jones rekor kapanış yaparken, S&P yatay, Nasdaq ise satıcılı kapanış gerçekleştirdi.
Bugün yurtiçi tarafta TÜFE ve ÜFE önemli veriler olurken, ABD'de ise ortalama saatlik kazançlar, işsizlik oranı, tarım dışı istihdam, fabrika siparişleri ve ISM endeksleri açıklanacak.
Bu analizde yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. 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 veril-mesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Yapılan tüm yorumlar analizler ve öneriler, ana-listlerin deneyim ve bilgisi dahilinde yapabileceği en iyi ve
en doğru araştırmaların bütünüyle iyi niyetli bir ürünüdür. Yorumlar ve bilgiler birer AL veya SAT önerisi teşkil etmezler. Daha önce paylaşılan piya-sa analizlerinin, bilgilerin ve önerilerin geçmişte başarılı olmuş olması ileri yönelik
kesin başarı anlamı-na gelmemektedir, bu veriler neticesinde pozisyon almak tamamen yatırımcının kendi kararıdır.
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