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Borsa İstanbul: Yükselişin Devamını için 105.400 Kritik
BIST 100 endeksi günü 1.143 puanlık bir yükselişle
106.447 puan seviyesinden tamamladı. %1,09 yükselen
endekste bankacılık %0,72 yükselerek temkinli bir görüntü verirken THY’nin başı çektiği ulaştırma endeksi %4,39
yükseldi.
Endekste 101.600 seviyesinden başlayan alış hareketi geçerli olmaya devam ediyor. Orta
uzun vadeli görüntüde alışların devamı için haftalık kapanışın 105.400 üzerinde yapılması
önemli olacak, piyasayı bozacak bir gelişme olmaz ise kapanışın buranın üzerinde yapılmasını bekliyoruz, ve yine orta vadede piyasayı bozabilecek şuan bilmediğimiz bir gelişme meydana gelmez ise endeksle ilgili iyimserliğimizi koruyoruz, özellikle Amerika’da devam eden
dava süreci, içeride yaşanan bir takım belirsizlikler bertaraf olduğunda endeksi 115.000
seviyelerinde bulacağımızı düşünüyoruz.
Kısa vadede ise teknik olarak ilk desteğimiz 105.750 ve buranın altında kritik 105.400 seviyesi var, yukarı yönde ise ilk direnç 106.750 ve sonrasında 107.800 seviyesi geliyor. Açılışın
alıcılı olmasını ve dirençlere doğru hareket eden bir piyasa izlemeyi bekliyoruz.
Dolar TL: Lirada Değer Artışı Gözleniyor
Dolar tarafında 3,98– 3,97 zirvesinin ardından başlayan
aşağı doğru bir hareket gözlemliyoruz. Özellikle son dönemde doların gelişmiş para birimlerine karşı değerini
takip ettiğimiz dolar endeksinde yaşanan yükselmeye
rağmen Dolar TL’nin geri çekilmesi Lira’nın değer kazandığı anlamına geliyor. Anlaşıldığı kadarıyla piyasa 14 aralıkta ki merkez bankası para politikası toplantısında radikal bir faiz artışını fiyatlıyor ve
haftaya perşembe gününe kadar spekülasyonlar bu alanda yoğunlaşacaktır. Düşüşün bir
diğer nedeni ise Amerika’da devam eden davadan henüz piyasanın bilmediği yeni bir verinin gelmemiş olması, piyasa bu anlamda oldukça tedirgindi ama süregelen durumda algı
buradan bir miktar uzaklaşmış gibi görünüyor.
Teknik olarak 3,84 desteği çalıştı ve güçlü görünüyor, sabah saatleri itibariyle 3,87’lerde
fiyatlanıyoruz. Kısa vadeli desteklerimiz 3,86 ve ardından 3,84 geliyor. 3,84’ün kırılması
durumunda geri çekilmenin hızlanarak devam etmesini bekleyeceğiz. Yukarıda ise 3,88 ve
ardından 3,90 dirençlerimiz var, yön yukarı.
Önemli Veri: Amerika Tarım Dışı İstihdam ve İşsizlik Oranı Verileri Saat 16:30
Bugün 16:30’da Amerika’da işsizlik verileri gelecek, son birkaç aydır tarım dışı istihdam genellikle beklentilerin altında açıklanıyor. Bu günün beklentisi 200K. İşsizlik tarafında ise grafik Amerika için oldukça olumlu. Beklentiler işsizliğin %4,1’de kalması yönünde. Veri açıklandığı dakikalarda tüm piyasalarda hareketlenme yaşanacaktır.
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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