20 Kasım 2017 Günlük Piyasa Analizi
Borsa İstanbul’da Aşağı Yönlü Hareket Devam Ediyor
Bist 100 Endeksi geçtiğimiz haftanın son işlem gününü 737 puanlık bir geri çekilmenin ardından
106.239 seviyesinden tamamladı. %0,69 geri çekilen endekste bu geri çekilmeye %2,27 değer kaybeden bankacılık endeksi öncülük etmiş oldu. Ulaştırma sektöründe ise %3,44 yükseliş görüldü.
Asya seanslarının ağırlıklı olarak ekside olduğu bir haftaya başladık, bu anlamda risk algısının düşük
olduğu bir piyasa olacak gibi görünüyor, Türkiye özelinde ise haber akışı anlamında gündemde flaş bir
gelişme yok, hafta sonu Nato ile yaşanan krizin bugün piyasa etkisinin olmamasını, olsa da sınırlı olmasını bekliyoruz.
Teknik olarak ise 115.000 seviyesinden başlayan aşağı yönlü trend devam ediyor. Formasyon içinde
destek noktalarına daha yakınız. Olası geri çekilmelerde 105.600 ve ardından 105.100 seviyelerinin
güçlü olmasını ve piyasanın tutunmasını bekliyoruz, zayıf ihtimal olsa da 105.100’ün aşağı kırılması
durumunda teknik olarak bir sonraki hedef 102.800’ler olarak görünüyor. Yukarıda ise 106.900107.000 bandı ilk direncimiz, buranın üzerinde piyasanın önü 108.700’lere kadar açık olur.
Dolar TL’de Merkez Müdahalesi Geldi
Hafta sonunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım
ihalelerine başlanmasına karar verildiğini duyurdu. TCMB'den yapılan açıklamada, Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine başlanmasına karar verildiği bildirildi. Açıklamada, 2017 yıl sonuna
kadar vadeli döviz satım pozisyon tutarının en fazla 3 milyar ABD doları olmasının planlandığı ifade
edilerek, 2017 yılı ihale takvimi açıklandı.
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• Her yatırımcımız
özel müşteri temsilcisi
rehberliğinde işlem yapar.

• Her sabah

Merkez bankası bu kararla birlikte direkt döviz satmayacak, ancak kurumların kur riskini hedge etmesine imkan sağlayan ve dolar talebini diğerlerine göre düşürecek olan yeni bir enstrüman oluşturmuş
oldu.

günlük piyasa analizlerini
ve beklentilerini WhatsApp yada
mail yoluyla size ulaştırırız.

Haftalık kapanışını 3,87’lerden yapan piyasa bu haberle birlikte uluslararası piyasalarda 3,85’den açtı.
Ancak ancak sabah saatleri itibariyle piyasa bu farkın kapanmasına yakın bir seviyeden işlem görüyor.
Yukarı hareketin devamı, merkezin bu hamlesinin etkisinin sınırlı kaldığını gösteriyor olacak, özellikle
kurla ilgili yön tahmini için bugünkü etkiyi ve piyasayı yakından takip etmek gerekiyor.

• İlgilendiğiniz hisse için

Teknik çalışmanın anlamsız olduğu temel unsurların daha fazla ön plana çıktığı bir piyasa günündeyiz.
Piyasanın 3,85’den dönmüş olması burayı güçlü bir destek haline getiriyor. 3,89 seviyesi önemli direnç olmaya devam ediyor.

size özel raporlar hazırlarız.
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Euro Almanya'da Koalisyon Hükümeti Kurulamamasının Ardından Düştü
Almanya'da koalisyon pazarlığındaki partilerin renklerinden ismini alan Jamaika koalisyonu görüşmeleri sona erdi. Liberal çizgideki Hür Demokrat Parti (FDP) geceyarısı koalisyon görüşmelerini sona
erdirdiğini açıkladı. FDP Genel Başkanı Christian Lindner Berlin'de yaptığı açıklamada "Yanlış yönetmektense hiç yönetmemek daha iyidir” dedi.
Euro, Angela Merkel'in koalisyon hükümeti kurma çabalarının başarısızlıkla sonuçlanmasıyla yen karşısında iki ayın en düşük seviyesine indi ve Euro Bölgesi'nin en büyük ekonomisindeki siyasi belirsizliğe ilişkin endişeleri artırdı.

• Size özel teknik analiz ve piyasa
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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.
Marbaş Menkul Değerler A.Ş. olası zararlardan sorumlu tutulamaz.
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