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Piyasa Gelişmeleri                                                                      14.06.2021Yatırım Danışmanlığı

Güne alımlarla başlayan endeks gün içinde dalgalı seyretti haftanın son işlem gününü %0.29 artışla, 1,460 seviyesinden kapattı. İşlem hacmi 15.2 milyar TL olarak

gerçekleşirken, endekse dahil olan 36 hisse değer kazandı, 58 hisse ise değer kaybetti. Güne başlarken, sabah saatlerinde dolar/TL 8.39 seviyesinden işlem görürken,

yurtdışı vadeli piyasalarda ise pozitif bir seyir izleniyor.

Küresel piyasalar haftayı pozitif tarafta kapattı. ABD’de yüksek enflasyona rağmen, enflasyonun alt kalemlerinde görülen pandemiden çıkış etkisi sebebiyle,

enflasyonun FED’e paralel olarak, geçici olabileceği beklentisi fiyatlamalardaki iyimserliği bozmadı. Özellikle Avrupa’da varlık alım programının değişmemesi ve

büyüme tahminlerinin yükseltilmesi pozitif ayrışmaya sebep oldu. Öte yandan haftanın son işlem gününde yapılan G-7 Liderler Zirvesi’nde pandemi ile mücadele

kapsamında gelecek yıl içinde küresel ölçekte 1 milyar doz aşının, ihtiyacı olan ülkelere hibe edileceği ve adil bir vergi sistemi ihtiyacı dile getirildi. Piyasa

fiyatlamaları hisse tarafında olumlu olsa da dolar endeksinin 90.5 seviyesine yükseldiğini görüyoruz ki bir süredir o taraftaki dip oluşumunu takip ediyoruz. ABD

enflasyonu öncesi ve sonrasında düşen tahvil faizleri riskli varlıkları desteklerken, emtia fiyatlamalarında dalgalanma izleniyor. Bugün içeride cari denge, Avrupa’da

ise sanayi üretimi açıklanacak. Ancak piyasanın gözü NATO zirvesinde olacak. Hatırlatmak gerekirse Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün ABD Başkanı Biden,

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüşecek. Özellikle Biden'ın ABD Başkanı seçilmesinden sonra baş başa yapılacak ilk

görüşmede ikili ilişkiler, Afganistan, Libya ve Suriye konuları ile hava-savunma sistemleri hakkında da görüşülmesi bekleniyor. Görüşmenin TSİ 18:00’de başlayarak

1.5 saat sürmesi bekleniyor.

BIST-100 endeksinin güne pozitif seyirle başlamasını bekliyoruz. Kısa vadede 1,460 üzerinde 1,480-1,500 bölgesini hedef olarak izlemeye devam ediyoruz. Sektörel

bazda, havacılık ve mali sektörün ön planda kalmasını bekliyoruz. Yatırımcılara 1,450-1,435 seviyelerini destek olarak izlemelerini öneriyoruz.

USDTRY—USDRUB—USDZAR—USDBRL 2021 performansları (%) XU100—XUSIN—XBANK 2021 performansları (%)
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BIST-100                                                                                    14.06.2021Yatırım Danışmanlığı

 BIST-100 endeksinin güne pozitif seyirle başlamasını bekliyoruz.

 Kısa vadede 1,460 üzerinde 1,480-1,500 bölgesini hedef olarak izlemeye devam ediyoruz.

Sektörel bazda havacılık ve mali sektörün ön planda kalmasını bekliyoruz. Yatırımcılara

1,450-1,435 seviyelerini destek olarak izlemelerini öneriyoruz.

BIST-100 (Günlük)

Kurum Net İşlem 

TACIRLER YAT. 189.024.659

IS YATIRIM 153.210.912

GARANTI YAT. 106.491.937

CREDIT SUISSE MENKUL 62.204.284

UNLU MENKUL DEGERLER 28.974.832

Diğer 127.494.966

Kurum Net İşlem 

GEDIK YATIRIM -125.327.345

YAPI KREDI YAT. -103.143.241

GLOBAL MENKUL -83.240.563

AK YATIRIM -61.268.436

QNB FINANS YAT. -42.319.210

Diğer -252.102.789

Aracı Kurum Pozisyonları - Günlük

Aracı Kurum Pozisyonları – Yılbaşından Bugüne

Kurum Net İşlem 

ZIRAAT YAT. 2.346.838.406

GLOBAL MENKUL 1.958.120.142

GEDIK YATIRIM 1.936.749.658

GARANTI YAT. 1.869.265.820

HALK YATIRIM 1.837.563.098

Diğer 9.575.397.461

Kurum Net İşlem 

AK YATIRIM -4.088.601.545

BANK-OF-AMERICA YATIRIM -3.988.720.243

TERA YATIRIM MENKUL -2.263.180.026

CITI MENKUL -1.588.172.714

MARBAS MENKUL -1.089.696.191

Diğer -6.499.182.286
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VIOP-30 Haziran Vade Kontratı                                                   14.06.2021Yatırım Danışmanlığı

 Kontratta alımların devam etmesi halinde 1.585 seviyesini ilk direnç olarak takip edeceğiz.

Bu seviyenin aşılması halinde 1.590 ve 1.600 direnç seviyelerini takip ediyor olacağız.

 Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 1.570-1.560-1.550 seviyeleri destek olarak izlenmelidir.

VIOP-30 (Günlük)

Kurum Net İşlem 

ZIRAAT YAT. 258.113.543

AK YATIRIM 197.874.370

OYAK YATIRIM 81.793.912

YATIRIM-FINANSMAN MENKUL 73.207.505

YAPI KREDI YAT. 71.756.901

Diğer 175.079.608

Kurum Net İşlem 

TACIRLER YAT. -154.642.147

DENIZ YATIRIM -101.794.656

QNB FINANS YAT. -91.147.014

VAKIF YAT. -79.044.551

SEKER YATIRIM -75.069.008

Diğer -356.128.460

Aracı Kurum Pozisyonları - Günlük

Aracı Kurum Pozisyonları – Yılbaşından Bugüne

Kurum Net İşlem 

ZIRAAT YAT. 2.604.159.380

GARANTI YAT. 1.962.278.287

GLOBAL MENKUL 1.893.212.009

HALK YATIRIM 1.820.684.622

GEDIK YATIRIM 1.780.019.657

Diğer 9.618.758.934

Kurum Net İşlem 

BANK-OF-AMERICA YATIRIM -3.972.187.440

AK YATIRIM -3.951.995.611

TERA YATIRIM MENKUL -2.306.298.031

CITI MENKUL -1.588.172.714

MARBAS MENKUL -1.139.046.887

Diğer -6.715.030.617
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BIST-30 Destek-Direnç Tablosu                                                    14.06.2021Yatırım Danışmanlığı

Destek-Direnç Tablosu

BIST-30 Endeksine dahil olan hisse

senetlerinin mekanik destek direnç

tablosudur. Destek ve dirençlerin,

hisselerin fiyat adımına yuvarlanması

gerekir. Mevcut seviyenin Pivot

seviyenin üzerinde ya da altında olması

yön açısından fikir verebilir.
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Günlük Hisse Beklentileri                                                            14.06.2021Yatırım Danışmanlığı

Gün sonu kapanış fiyatları baz

alınarak, çok kısa vadeli (1-3 gün)

teknik göstergelere göre

düzenlenmiştir. Temel göstergelerle

ve daha uzun vadeye göre

farklılaşabilir. BIST-30 endeksinin

ortalama standart sapması 2.80

seviyesindedir.
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Dolar/TL                                                                                    14.06.2021Yatırım Danışmanlığı

 Geçen hafta açıklanan ABD enflasyonu beklentilerin üzerinde gelirken (beklenti: %4.7, gerçekleşen: %5.00), verinin ardından küresel piyasalarda risk

iştahının azalmadığı görüldü. Piyasada enflasyondaki yükselişin geçici olduğuna yönelik görüşler artarken, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin %1.50 altında

seyretmesi, gelişmekte olan ülke para birimlerini destekledi. NATO zirvesiyle ilgili beklentilerin de etkisiyle Türk Lirası geçen haftanın en iyi performans

gösteren para birimi oldu. Bu hafta veri akışı açısından kritik bir hafta olacak. Bugün NATO Liderler Zirvesi’nden çıkacak sonuçlar takip edilecek. Çarşamba

günü FED faiz toplantısı, Perşembe günü ise TCMB faiz toplantısı izlenecek.

 Dolar/TL kuru sabah saatlerinde 8.38 seviyesinde işlem görüyor. Bu aşamada 8.42 seviyesinin önemli bir ara direnç olduğunu düşünüyoruz. Bu seviye üzerine

gelinmesi halinde yukarıda tekrar 8.50 ve 8.58 dirençleri hedeflenebilir. Aşağıda ise 8.30 seviyesini ilk destek olarak takip ediyoruz.

USD/TL (4 Saatlik)
Gelişmekte olan ülke para birimlerinin geçen hafta dolara karşı 

performansı (%)
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VIOP Döviz                                                                                 14.06.2021Yatırım Danışmanlığı

 Haziran vadeli Dolar/TL kontratında 8.42 ve 8.32 destek, Yukarıda ise

8.55 ve 8.65 ise direnç seviyeleri olarak izlenebilir.

VIOP- Dolar/TL Haziran Vade Kontratı (Günlük) VIOP- Euro/TL Haziran Vade Kontratı (Saatlik)

 Haziran vadeli Euro/TL kontratında 10.25 ve 10.35 direnç, 10.18 ve

10.00 seviyeleri destek olarak izlenebilir.
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Euro/Dolar                                                                                 14.06.2021Yatırım Danışmanlığı

 Geçen haftaki volatil seyrin ardından FED toplantısı öncesinde dolarda hafif değer kazancı göze çarpıyor. Dolar endeksi 90.50 seviyelerinde işlem görürken,

paritede ise 1.21 desteği test ediliyor. Dolar lehine hareketin sürmesi durumunda 1.20 ve 1.1950 seviyeleri önemli destekler olarak izlenebilir. 1.2150 ise

yukarı hareketlerde ilk direnç olarak takip edilmelidir. Geçen haftaki hareketin ardından paritede teknik olarak aşağı yönlü riskin arttığını düşünüyoruz.

90.50 üzerine gelen dolar endeksinde ise 91.00 yukarı hareketlerin devamı açısından kritik seviye olarak görünüyor.

EUR/USD (Günlük) Dolar Endeksi (Günlük) 
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Ons Altın - Gümüş                                                                       14.06.2021Yatırım Danışmanlığı

 Beklentinin üzerinde açıklanan ABD enflasyon verisi sonrasında dalgalı

seyreden ons altın, haftaya başlarken kısa vadeli yükselen trend

desteğinin altında işlem görüyor. Düşük seyreden reel faizlere karşın,

dolardaki değerlenmenin altın üzerinde baskı yarattığını düşünüyoruz.

Teknik olarak görülen bozulmanın ardından, 1.880 seviyesinin üzerine

gelinmedikçe 1.850-1.840 bölgesi hedef haline gelebilir. FED

toplantısından çıkacak sonuçlar bu hafta fiyatlamalar açısından önemli

olacak.

XAUUSD (Günlük) XAGUSD (Günlük)

 Ons gümüşte yukarı yönlü trend görünümü bozulurken, zaman zaman

gelen alımlara rağmen trende geri dönüş sağlanamıyor. Teknik olarak

yükselen trende geri dönüş için 28.35 üzeri kapanışlar görmemiz

gerekiyor. 28.35 üzerinde 28.80 ve 30.00 dirençlerini takip ediyor

olacağız. Aşağıda ise 27.70-27.50 ve 27.00 seviyelerini destek olarak

izlemeye devam ediyoruz. Gümüşte orta-uzun vadeli yükseliş

beklentimizi korumakla birlikte, 28.35 üzerinde kapanışlar görmedikçe

kısa vadede dalgalı seyrin devamını bekliyoruz.
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Brent Petrol                                                                               14.06.2021Yatırım Danışmanlığı

 Petrolde temel faktörler yükselişin sürebileceğine işaret ediyor. Ham petrol stokları azalmaya devam ederken, stokların Haziran ayı sonunda pandemi

öncesi seviyelere ulaşması bekleniyor. Birçok ülkede aşılamanın başarılı seyretmesi talebin artmaya devam edeceğini gösteriyor.

 Petrol fiyatlarında yukarı yönlü momentumun devam edeceğini düşünüyoruz. Brent’te kısa vadede, 72.70 ve 73.30 seviyeleri direnç, 71.80 ve 71.00 ise

önemli destek seviyeleri olarak izlenebilir.

Brent (Günlük) ABD Ham Petrol Stokları

Kaynak: U.S. Energy Information Administration
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Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı

kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı

sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel

sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve 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. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata

ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri

doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü

kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.

ÇekinceYatırım Danışmanlığı


