Yatırım Danışmanlığı

Teknik Strateji Bülteni












4.01.2021

Piyasa Gelişmeleri
BIST-100
VIOP-30 Şubat Vade Kontratı
BIST-30 Destek-Direnç Tablosu
Günlük Hisse Beklentileri
Dolar/TL
VIOP Döviz
Euro/Dolar
Ons Altın - Gümüş
Brent Petrol

1

Yatırım Danışmanlığı

Piyasa Gelişmeleri

4.01.2021

Yılın son iş gününe yatay başlangıç yapan BIST100 endeksi gün içinde de yatay seyretti ve 1,476 seviyesinden kapanış yaptı. Böylelikle endeks 2020 yılında %28
yükseliş kaydetmiş oldu. İşlem hacmi 27.8 milyar TL olarak gerçekleşirken, endekse dahil olan 44 hisse değer kazandı, 48 hisse ise değer kaybetti. Güne başlarken
Dolar/TL 7.37 seviyesinden işlem görürken, yurtdışı piyasalarda ise yatay bir seyir izleniyor.
Küresel piyasalar açısından gündem yeniden yoğunlaşıyor. ABD tarafında senato seçimleri yakından takip edilirken, yarınki seçim sonrasında Demokratların çoğunluğu
sağlaması yeniden “mavi dalga” temasını destekleyecek ve piyasaları pozitif etkileyebilecek. Öte yandan 6 Ocak’ta da başkanın resmi şekilde açıklanması
bekleniyor, bu koşullarda Trump ve destekçilerinin tepkisi merak konusu. Öte yandan aşı gelişmeleri de devam ediyor, Ocak ayı içinde sıklıkla takip edeceğimiz bir
gündem olacak. Nitekim İngiltere’de AstraZeneca aşısı kullanılmaya başlayacak. Ekonomik veri tarafında ise Çin PMI verilerinde ivme kaybı izlendi. Bugün Avrupa ve
ABD’de de Aralık ayı Markit PMI imalat endeksleri takip edilecek. İçeride ise Aralık ayı enflasyon verisi ön plana çıkıyor. Piyasa beklentisi aylık %0.95 seviyesinde
bulunuyor.
BIST-100 endeksinin yılın ilk işlem gününe yatay bir seyirle başlamasını bekliyoruz. Kısa vadeli teknik görünüm halen güçlü buluyoruz ancak ivme kaybı ihtimalini de
göz ardı etmiyoruz. Bu aşamada 1,470-1,460 ve 1,453 seviyeleri destek olarak izlenirken 1,480-1,500 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Yatırımcılara kısa
vadeli pozisyonlarını 1,453 zarar-kes seviyesi olmak üzere korumalarını öneriyoruz.

MSCI TR, GOP ve Dünya endekslerinin yılbaşından bu yana performansları
(USD)

Bankacılık, sınai ve BIST-100 endeksi 2020 performansları
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BIST-100

4.01.2021
Aracı Kurum Pozisyonları - Günlük





BIST-100 endeksinin yılın ilk işlem gününe yatay bir seyirle başlamasını bekliyoruz. Kısa
vadeli teknik görünüm halen güçlü buluyoruz ancak ivme kaybı ihtimalini de göz ardı
etmiyoruz.
Bu aşamada 1,470-1,460 ve 1,453 seviyeleri destek olarak izlenirken 1,480-1,500 seviyeleri
direnç olarak takip edilebilir. Yatırımcılara kısa vadeli pozisyonlarını 1,453 zarar-kes
seviyesi olmak üzere korumalarını öneriyoruz.

BIST-100 (Günlük)

Kurum

CREDIT SUISSE MENKUL
IS YATIRIM
UNLU MENKUL DEGERLER
ZIRAAT YAT.
GARANTI YAT.
Diğer
Kurum

GEDIK YATIRIM
YAPI KREDI YAT.
BIZIM MENKUL
INFO YATIRIM MENKUL
TACIRLER YAT.
Diğer

Net İşlem

168.837.582
120.244.806
90.551.144
63.536.553
60.542.917
243.133.312
Net İşlem

-348.932.867
-63.476.845
-55.398.160
-54.130.163
-48.533.375
-175.319.272

Aracı Kurum Pozisyonları – Yılbaşından Bugüne
Kurum

GARANTI YAT.
IS YATIRIM
VAKIF YAT.
ZIRAAT YAT.
GLOBAL MENKUL
Kurum

A1 CAPITAL MENKUL DEGERLER
BANK-OF-AMERICA
MEKSA YATIRIM
QNB FINANS YAT.
MARBAS MENKUL

Net İşlem

5.606.169.663
3.453.273.164
3.307.798.754
3.255.622.350
3.160.450.922
Net İşlem

-7.764.832.008
-6.474.070.433
-3.936.357.621
-2.797.104.940
-2.429.165.866
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VIOP-30 Şubat Vade Kontratı

4.01.2021
Aracı Kurum Pozisyonları - Günlük





Kontratta açılışın ardından alımların devam etmesi halinde 1.675 seviyesini ilk direnç
olarak takip ediyor olacağız. 1.675 üzerinde 1.700 ve 1.720 seviyeleri hedef olarak
izlenebilir.
Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 1.650 ilk destek iken, 1.620 ve 1.610 diğer destek
seviyeleri olarak takip edilmelidir.

VIOP-30 (Günlük)

Kurum

Net İşlem

BANK-OF-AMERICA
QNB FINANS YAT.
DENIZ YATIRIM
A1 CAPITAL MENK
CREDIT SUISSE M
Diğer
Kurum

IS YATIRIM
YAPI KREDI YAT.
GARANTI YAT.
VAKIF YAT.
HSBC YATIRIM
Diğer

13.573
5.333
2.995
2.787
2.693
12.134
Net İşlem

-11.847
-11.572
-4.556
-2.519
-1.837
-7.184

Aracı Kurum Pozisyonları – Kümülatif
Kurum

TEB YATIRIM
BANK-OF-AMERICA
CREDIT SUISSE M
DENIZ YATIRIM
CITI MENKUL
Diğer
Kurum

GARANTI YAT.
IS YATIRIM
HSBC YATIRIM
YAPI KREDI YAT.
INFO YATIRIM ME
Diğer

Net İşlem

65.925
60.932
23.058
8.823
3.086
11.605
Net İşlem

-47.662
-24.440
-23.662
-13.238
-10.305
-54.122
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BIST-30 Destek-Direnç Tablosu

4.01.2021
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

4.01.2021
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

4.01.2021



Dolar/TL’de alçalan kanal görünümü korunuyor. Geçen hafta 7.30 seviyesinden gelen alımları bir tepki hareketi olarak görüyoruz. 7.30 seviyesinden geçen
200 günlük hareketli ortalamayı önemli destek olarak izlediğimizi belirtmiştik. Bu seviyeyi yine aşağı yönlü hareketlerde destek olarak takip ediyor olacağız.
7.30’un altına gelinmesi halinde 6.90-7.00 bölgesi önümüzdeki dönemde hedef haline gelebilir. Yukarıda ise 7.50 ve 7.60-7.65 bölgesi direnç olarak
izlenebilir. TL varlıklarda pozitif seyrin devam etmesini bekliyoruz.



İçeride piyasaların bu hafta takip edeceği ana gündem bugün açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon verileri olacak. Piyasa beklentisi Aralık ayı enflasyonunun
yıllık %14.2 seviyesinde gerçekleşeceği yönünde.

USD/TL (Günlük)

USD/TL—USDRUB—USDZAR—USDBRL performansları (YBB)
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VIOP Döviz

Şubat vadeli Dolar/TL kontratında teknik olarak alçalan kanal hareketini
takip etmeye devam ediyoruz. 7.57 kontratta önemli seviye olarak
izlenmelidir. Bu seviyenin altında aşağı yönlü hareketlerin devamı
beklenebilir. 7.43 ve 7.38 kısa vadede diğer destek seviyeleri olarak
takip edilmelidir. Yukarıda ise 7.65 ve 7.80 seviyelerini direnç olarak
takip ediyor olacağız.

VIOP- Dolar/TL Şubat Vade Kontratı (Günlük)

4.01.2021


Şubat vadeli Euro/TL kontratında 9.45 ve 9.60 seviyeleri direnç, 9.27
ve 9.10 seviyeleri destek olarak izlenebilir. 9.10 seviyesinin altında
aşağı yönlü hareket hız kazanabilir.

VIOP- Euro/TL Şubat Vade Kontratı (Günlük)
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Euro/Dolar

4.01.2021



Küresel piyasalar açısından gündem yeniden yoğunlaşıyor. ABD tarafında senato seçimleri yakından takip edilirken, yarınki seçim sonrasında Demokratların
çoğunluğu sağlaması yeniden “mavi dalga” temasını destekleyecek ve piyasaları pozitif etkileyebilecek. ABD enflasyon beklentileri de pariteye destek
sağlamaya devam edebilir.



Paritede direnç olarak takip ettiğimiz 1.23 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanamadı. Yukarı yönlü hareketlerde bu seviyeyi direnç olarak izlemeye devam
edeceğiz. 1.25 seviyesini orta vadede ilk hedef olarak izliyoruz. 1.2250 ve 1.22 ise destek seviyeleri olarak izlenebilir.

EUR/USD (Günlük)

Dolar Endeksi (Günlük)
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Ons Altın - Gümüş

Dolardaki zayıflık ve enflasyon beklentileriyle altında yukarı yönlü trend
devam ediyor. Haftanın ilk günü, bir süredir takip ettiğimiz yükselen
kanal direnci de aşılmış durumda. Bu aşamada 1.950-1.960 bölgesi ilk
direnç olarak izlenebilir. 1.900 ise önemli destek olarak takip
edilmelidir. 1.900 üzerinde kalıcılık sağlandığı takdirde kısa vadede
yukarı yönlü hareketin devamını bekliyoruz.

XAUUSD (Günlük)

4.01.2021


Gümüşte teknik olarak yükselen kanal görünümü korunurken, 26.70
direncinin de aşıldığını görüyoruz. 26.70 üzerinde kalıcılık sağlandığı
takdirde 27.40-27.50 direnç bölgesine doğru hareket hızlanabilir. 26.70
ve 26.00 ise aşağı yönlü hareketlerde destek olarak izlenmelidir.
Gümüşte altına göre daha yüksek potansiyel görmeye devam ediyoruz.

XAGUSD (Günlük)
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Brent Petrol

4.01.2021



Petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareket devam ediyor. Teknik olarak yükselen kanal görünümü korunurken, 52,45 seviyesi üzerinde kalındıkça 55 dolar
seviyesine doğru hareketin sürebileceğini düşünüyoruz. Kısa vadede 52,45 ve 52,00 destek seviyeleri olarak izlenmelidir.



Ham petrol stoklarındaki düşüş de petrol fiyatlarını desteklemeye devam ediyor. Ham petrol stokları geçen hafta düşüş kaydederek art arda üçüncü haftada
da azalmış oldu.

Brent (Günlük)

ABD Ham Petrol Stokları

Kaynak: U.S. Energy Information Administration
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Sezai ŞAKLAROĞLU, ACIFE
Genel Müdür Yardımcısı - Hisse Senedi Strateji, SGMK

Yatırım Danışmanlığı ve Bireysel Portföy Yönetimi
Altan AYDIN
ALTAN.AYDIN@vakifyatirim.com.tr

Direktör

Eren KURU
EREN.KURU@vakifyatirim.com.tr

Analist

Umut Deniz PAK
UMUTDENIZ.PAK@vakifyatirim.com.tr

Analist
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Çekince

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.
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