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BIST-100:

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününü % 1,36 değer kazanarak günü 1.460 puandan
tamamladı. Toplam işlem hacmi 18,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi % 0,74 ve
holding endeksi % 1,59 değer kazandığı günde sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran % 4,68 ile
spor, en çok kaybettiren ise % 2,58 ile finansal kiralama, faktoring olduğu görüldü. Yeni işlem gününde
global piyasalarda risk iştahının seyrine bağlı olarak, BİST-100 endeksinin güne satıcılı bir açılış ile
başlamasını öngörüyoruz.
Bugün, Yurtiçi piyasalar Cari Denge ve Sanayi Üretimi verileri yakından takip edilecek. Global piyasalarda
ise OPEC tarafından açıklanması beklenilen Petrol Piyasası Raporu ve ABD’de açıklanacak olan JOLTS verisi
yakından izlenecek. Gün içerisinde, FOMC komite üyelerinden, Williams, Daly ve Harker’in açıklamaları
takibimizde olacak. Ayrıca, İngiltere Merkez Bankası Başkanı Bailey’in açıklamaları izlenecek.
Teknik olarak bakıldığında; endekste risk iştahının seyri bağlı olarak geri çekilmelerin gündeme gelmesi
durumunda 1440-1450 destek bölgesine doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir. Olası, yükseliş
hareketlerinin yaşanması durumunda 1470-1480 direnç bölgesine doğru hareketler hız kazanabilir.

UYARI NOTU: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili
kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel
niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak
yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
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USDTRY Teknik Görünüm:

Teknik olarak bakıldığında, kurun yeni işlem gününe 8,2787 seviyeleri civarında başladığı izleniyor. Sabah
saatlerinde kur fiyatlamalarında hafif alıcılı hareketlerin yaşandığı görülüyor. Gün içerisinde, yoğun veri
akışı takip edilecek. Kur fiyatlamalarında yukarı yönlü hareketlerin yaşanması durumunda kısa vadede
8,37-8,40 TL direnç bölgesi olarak takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerin gündeme gelmesi durumunda ise
kısa vadede 8,18-8,12 destek bölgesi olarak izlenebilir.

UYARI NOTU: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili
kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel
niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak
yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
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EURUSD Teknik Görünüm:

Teknik olarak baktığımızda, paritenin haftanın ilk işlem gününe 1,2129 seviyeleri civarında başladığı
izleniyor. Sabah saatlerinde paritenin yatay bölgede hareket ettiği görülüyor. Teknik olarak, paritenin 50
günlük üssel hareketli ortalaması olan 1,2000 seviyesi psikolojik değer olarak takip edilebilir. Bu seviyenin
aşağı yönlü geçilmesi durumunda kısa vadede 1,2000-1,1970 destek bölgesine doğru geri çekilmeler hız
kazanabilir. Olası, toparlanma eğiliminin gündeme gelmesi durumunda ise 1,2210-1,2270 direnç bölgesi
olarak izlenebilir.

UYARI NOTU: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili
kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel
niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak
yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
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ONS ALTIN TEKNİK GÖRÜNÜM:

Teknik olarak incelediğimizde, kıymetli metalin yeni işlem gününe 1836 $ civarında başladığı görülüyor. Sabah
saatlerinde, kıymetli metalin fiyatlamalarda yatay hareket ettiği izleniyor. Teknik olarak, ons altının 200 günlük ağırlıklı
hareketli ortalaması olan 1811 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda 1844-1860 $ direnç bölgesine doğru
hareketler hız kazanabilir. Olası, geri çekilmelerde ise 1810-1800 $ destek bölgesi olarak izlenebilir.

UYARI NOTU: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili
kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel
niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak
yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
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