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Piyasa Gelişmeleri                                                                      11.01.2021Yatırım Danışmanlığı

Cuma gününe alımlarla başlangıç yapan BIST-100 endeksi günü %1.21 artışla 1.540 seviyesinden kapattı. İşlem hacmi 37 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. 8 Ocak

haftasında; bankacılık sektörü %5.83, holdingler %3.60 değer kazanırken, haftalık bazda en fazla kazandıran %14.11 ile madencilik, en çok gerileyen ise %0.94 ile

ulaştırma oldu. Güne başlarken Dolar/TL 7.35 seviyesinden işlem görürken, yurtdışı vadeli piyasalarda negatif bir seyir izleniyor.

ABD tarafında, tarım dışı istihdam verisi beklentilerin altında gelirken, Joe Biden’ın vergi ve altyapı paketinde miktarın yüksek olacağına dair açıklamasıyla

endeksler tarihi yüksek seviyeleri gördü. Dax, Stoxx 50 ve FTSE endeksleri günü yükseliş ile tamamladılar. Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, İngiltere'nin

başkentinde her otuz vatandaştan birinin COVID-19 hastası olduğunu ve hızlı bir şekilde harekete geçilmediği takdirde sağlık sistemindeki yoğunluk sebebiyle daha

fazla insanın hayatını kaybedebileceğini söyledi. ABD 10 yıllık hazine tahvil getirisi, 10 yıllık enflasyon beklentisi ile birlikte sert yükselerek %1.9032 seviyesine geldi.

ABD tahvil getirilerinde görülen yükseliş ile spot altın ve gümüş fiyatlarında sert satış gözlendi.

Piyasalar bu hafta; ABD’de Başkan Trump’ın azledilmesi yönündeki gündem, haftalık işsizlik başvuruları ve Fed başkanı Powell’ın konuşmalarını yakından takip

edecek. BIST-100 için kısa vadeli kazar-kes seviyemizi 1.520 seviyesine revize ederken, 1.570 direnç hedefimizi koruyoruz.

Dolar/TL kuru ve GOP kur endeksinin seyri Bankacılık, sınai ve BIST-100 endeksi 2020 performansları
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BIST-100                                                                                    11.01.2021Yatırım Danışmanlığı

 BIST-100 endeksinin güne hafif negatif seyirle başlamasını bekliyoruz. Kısa vadeli zarar-kes

seviyemizi 1,520 seviyesine revize ederken, 1,570 direnç hedefimiz korunuyor.

BIST-100 (Günlük)

Kurum Net İşlem 

HSBC YATIRIM 321.519.053

BANK-OF-AMERICA YATIRIM BANK 320.542.582

UNLU MENKUL DEGERLER 141.763.729

CREDIT SUISSE MENKUL 88.437.799

YATIRIM FINANSMAN 67.854.836

Diğer 164.222.476

Kurum Net İşlem 

IS YATIRIM -242.773.471

YAPI KREDI YAT. -134.700.500

INFO YATIRIM MENKUL -112.448.280

TEB YATIRIM -82.880.493

DENIZ YATIRIM -76.501.141

Diğer -455.036.593

Aracı Kurum Pozisyonları - Günlük

Aracı Kurum Pozisyonları – Yılbaşından Bugüne

Kurum Net İşlem 

BANK-OF-AMERICA YATIRIM 311.480.443

CREDIT SUISSE MENKUL 278.188.527

HSBC YATIRIM 234.664.629

QNB FINANS YAT. 157.495.446

BGC PARTNERS MENKUL 153.376.589

Diğer 721.619.922

Kurum Net İşlem 

AK YATIRIM -547.187.072

TEB YATIRIM -318.402.169

VAKIF YAT. -175.864.575

PIRAMIT MEN. -142.584.141

A1 CAPITAL MENKUL DEGERLER -126.824.980

Diğer -545.062.624
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VIOP-30 Şubat Vade Kontratı                                                       11.01.2021Yatırım Danışmanlığı

 Kontratta açılışın ardından alımların devam etmesi halinde 1.720 seviyesini ilk direnç

olarak takip ediyor olacağız. 1.710 üzerinde 1.730 ve 1.750 seviyeleri hedef olarak

izlenebilir.

 Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 1.710-1.700 ve 1.690 destek seviyeleri olarak

izlenmelidir. 1.690 altında 1.670-1.660 bölgesine doğru geri çekilmeler hızlanabilir.

VIOP-30 (Günlük)

Kurum Net İşlem

GARANTI YAT.   9.858

SEKER YATIRIM  4.537

BANK-OF-AMERICA 3.239

DENIZ YATIRIM  1.166

HALK YATIRIM   709

Diğer 4.487

Kurum Net İşlem

OYAK YATIRIM   -4.515

CREDIT SUISSE M -4.113

AK YATIRIM     -3.150

IS YATIRIM     -2.483

INFO YATIRIM ME -1.869

Diğer -7.866

Aracı Kurum Pozisyonları - Günlük

Aracı Kurum Pozisyonları – Kümülatif

Kurum Net İşlem

TEB YATIRIM    107.592

BANK-OF-AMERICA 77.504

CREDIT SUISSE M 13.428

GCM YATIRIM MEN 12.458

DENIZ YATIRIM  6.127

Diğer 9.054

Kurum Net İşlem

GARANTI YAT.   -42.740

IS YATIRIM     -41.795

YAPI KREDI YAT. -26.783

HSBC YATIRIM   -23.522

AK YATIRIM     -21.242

Diğer -70.081
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BIST-30 Destek-Direnç Tablosu                                                    11.01.2021Yatırım 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                                                            11.01.2021Yatırım 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                                                                                    11.01.2021Yatırım Danışmanlığı

 Dolar/TL kuru tarihsel olarak önemli destek seviyesi olan 200 günlük hareketli ortalamanın altına sarksa da, bu bölgede kalıcı olamadı. Haftaya başlarken,

küresel piyasalarda bir miktar satıcılı seyir ve dolar endeksinde yukarı hareket görülüyor. Dolar gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı bir miktar değer

kazanırken, Dolar/TL kurunda da benzer bir görünüm mevcut. Yukarı hareketin devamı halinde 7.50 ve 7.60 seviyelerini direnç olarak takip ediyor olacağız.

Aşağıda ise 7.31 seviyesinden geçen 200 günlük hareketli ortalama destek olarak izlenmeye devam edilmelidir.

 Geçmiş verilere bakıldığında 200 günlük ortalamanın önemli bir destek olduğu ve fiyatın bu ortalama altında çok fazla kalamadığı görülse de bu kez

piyasada TL lehine beklentilerin çok daha güçlü olduğunu düşünüyoruz. Küresel anlamda zayıf dolar teması devam ettiği sürece, değişen ekonomi politikası

ve yaratılan pozitif reel faiz ortamının TL lehine hareketleri desteklemeye devam edeceğini düşünüyoruz.

USD/TL (Günlük) USD/TL—USDRUB—USDZAR—USDBRL performansları (YBB)
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VIOP Döviz                                                                                 11.01.2021Yatırım Danışmanlığı

 Şubat vadeli Dolar/TL kontratında teknik olarak alçalan kanal hareketini

takip etmeye devam ediyoruz. 7.43 ve 7.39 kısa vadede ilk destek

seviyeleri olarak takip edilmelidir. Yukarıda ise 7.65 ve 7.75 seviyelerini

direnç olarak takip ediyor olacağız.

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

 Şubat vadeli Euro/TL kontratında alçalan kanal hareketi sürüyor. Bu

aşamada 9.35 ve 9.45 seviyeleri direnç, 9.22 ve 9.10 seviyeleri destek

olarak izlenebilir.
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Euro/Dolar                                                                                 11.01.2021Yatırım Danışmanlığı

 ABD’de yoğun siyasi gündem haftaya başlarken küresel piyasalarda satış baskısına neden oluyor. Demokratlar 6 Ocak’ta yaşanan kongre baskınından Başkan

Trump’ı sorumlu tutarken; Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi yaptığı açıklamada, Başkan Trump’ın azil sürecine derhal başlayacaklarını belirtti. Bu gündem

hisse piyasalarında bir miktar baskı yaratırken, dolar endeksinde yukarı tepki ve paritede aşağı yönlü harekete neden oluyor. Paritede geri çekilmelerin

devam etmesi durumunda 1.2150 ve 1.21 kısa vadede destek seviyeleri olarak izlenebilir. 1.2250 ve 1.23 ise yukarıda direnç olarak takip edilmelidir.

 Orta vadede zayıf dolar temasının devam edeceği yönündeki beklentimizde henüz bir değişiklik yok. 1.25 seviyesini orta vadede hedef olarak izlemeye

devam ediyoruz.

EUR/USD (Günlük) Dolar Endeksi (Günlük) 
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Ons Altın - Gümüş                                                                       11.01.2021Yatırım Danışmanlığı

 ABD tahvil faizlerindeki yukarı yönlü hareket ve doların bir miktar değer

kazanmasıyla ons altın haftayı sert düşüşle kapattı. Bu haftaya başlarken

aşağı yönlü hareketin sürdüğünü görüyoruz. Faizlerdeki hareket altın

üzerindeki baskının bir süre daha devam etmesine neden olabilir. Teknik

olarak bakıldığında, aşağı yönlü hareketin şimdilik 200 günlük hareketli

ortalamanın geçtiği 1.817 seviyesinde dengelendiği görülüyor. Bu

seviyeden gelen tepkinin devam etmesi durumunda 1.870 ve 1.900

seviyeleri direnç olarak izlenmelidir. Aşağıda ise 1.817 seviyesinin altına

gelinmesi halinde 1.800 ve 1.765 seviyeleri hedef olarak izlenebilir.

Önümüzdeki dönemde enflasyon beklentileri ve mali genişleme paketinin

büyümesi ihtimali değerli metallerde tekrar yukarı yönlü harekete neden

olabilir.

XAUUSD (Günlük) XAGUSD (Günlük)

 Gümüşte de altına benzer bir görünüm mevcut. Gelen sert satışlarla

kısa vadeli yukarı yönlü trendin kırıldığı görülüyor. Aşağı yönlü

hareketin devam etmesi halinde 24.40 ve 22.70 seviyeleri majör destek

seviyeleri olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketin devamı için

tekrar 26.00 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması gerektiğini

düşünüyoruz. ABD tahvil faizleri ve altındaki hareket gümüş için de

belirleyici olmaya devam edecektir.
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Brent Petrol                                                                               11.01.2021Yatırım Danışmanlığı

 Geçen hafta başında petrol fiyatlarında satış baskısına yol açan OPEC+ toplantısı gündeminin çözüme kavuşmasıyla Brent’te kanal desteğinden güçlü

alımların geldiği görülürken, ham petrol stoklarındaki düşüş de petrol fiyatlarını desteklemeye devam ediyor. Ham petrol stokları geçen hafta da düşüş

kaydederek art arda dördüncü haftada da azalmış oldu. Ekonomik aktivitede toparlanma ve talep artışının etkisiyle orta vadede yukarı yönlü beklentimizi

koruyoruz. Haftaya düşüşle başlayan Brent Petrol’de 53.80 seviyesini önemli destek olarak takip ediyoruz. Bu seviyenin altına gelinmedikçe yukarı yönlü

görünümün devamını bekliyoruz. 55.40 ve 56.20 kısa vadede direnç 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


