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Piyasa Gelişmeleri                                                                      1.03.2021Yatırım Danışmanlığı

Cuma gününe satıcılı bir seyirle başlayan BIST-100 endeksi gün içinde toparlanmaya çalıştı haftayı 1,471 seviyesinden kapattı. İşlem hacmi 27.4 milyar TL seviyesinde

gerçekleşirken, endekse dahil olan 25 hisse değer kazandı, 75 hisse ise değer kaybetti. Güne başlarken Dolar/TL 7.39 seviyesinden işlem görürken, yurtdışı vadeli

piyasalarda tepki alımları izleniyor.

Geçen hafta yükselen tahvil faizleri ile baskı altında kalan küresel hisse endeksleri bu haftaya pozitif başlıyor. Endeksler geçen haftaki satıcılı seyre rağmen Şubat

ayını, güçlü bilançolar, başarılı aşı gelişmeleri ve mali teşvik paketi beklentileriyle yükselişle kapattı. Mart ayına ise güçlü büyüme beklentileri ile başlıyoruz. ABD’de

bir süredir beklenen 1.9 trilyon dolar tutarındaki mali teşvik paketi Temsilciler Meclisi’nde onaylandı. Bundan sonraki süreçte 15 gün içinde Senato’da oylanması

bekleniyor. Öte yandan ABD’de Johnson & Johnson’ın geliştirdiği tek dozluk virüs aşısına da onay verildi. Bu onay küresel dağıtımı da kolaylaştıracaktır. Bugün

içeride 4.çeyrek büyüme verisi ve ISO imalat PMI endeksi açıklanacak. Yurtdışında da Almanya TÜFE, Avrupa ve ABD imalat PMI verileri takip edilecek. Ayrıca bugün

Türk Hava Yolları, Kardemir, Migros ve Petkim’in finansallarının açıklanması bekleniyor.

BIST-100 endeksinin güne tepki alımlarıyla başlamasını bekliyoruz. Kısa vadeli teknik görüntüsü zayıflayan endekste 1,485-1,500-1,525 direnç seviyeleri iken 1,460

destek seviyesi olarak takip edilebilir. BIST100 endeksinde 1,525 direnci aşılmadıkça dalgalanma sürebilir, 1,460 ise kısa vadeli pozisyonlar için zarar-kes seviyesidir.

BIST-100, bankacılık ve sınai endeksi performansları S&P, Euro Stoxx 50 ve Shanghai Composite endeksi performansları
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BIST-100                                                                                    1.03.2021Yatırım Danışmanlığı

 BIST-100 endeksinin güne tepki alımlarıyla başlamasını bekliyoruz. Kısa vadeli teknik

görüntüsü zayıflayan endekste 1,485-1,500-1,525 direnç seviyeleri iken 1,460 destek

seviyesi olarak takip edilebilir.

 BIST100 endeksinde 1,525 direnci aşılmadıkça dalgalanma sürebilir, 1,460 ise kısa vadeli

pozisyonlar için zarar-kes seviyesidir.

BIST-100 (Günlük)

Kurum Net İşlem 

BANK-OF-AMERICA YATIRIM BANK 414.556.570

YAPI KREDI YAT. 190.691.128

AK YATIRIM 132.627.684

YATIRIM FINANSMAN 101.951.932

HSBC YATIRIM 89.636.463

Diğer 180.983.622

Kurum Net İşlem 

QNB FINANS YAT. -339.297.249

GEDIK YATIRIM -224.288.935

TACIRLER YAT. -191.241.860

GARANTI YAT. -88.558.240

IS YATIRIM -74.323.028

Diğer -192.738.086

Aracı Kurum Pozisyonları - Günlük

Aracı Kurum Pozisyonları – Yılbaşından Bugüne

Kurum Net İşlem 

GLOBAL MENKUL 1.165.998.562

UNLU MENKUL DEGERLER 981.831.198

VAKIF YAT. 735.876.272

ZIRAAT YAT. 731.884.747

BGC PARTNERS MENKUL 700.452.019

Kurum Net İşlem 

AK YATIRIM -1.160.469.839

IS YATIRIM -979.871.450

A1 CAPITAL MENKUL DEGERLER -700.435.229

MARBAS MENKUL -677.919.132

GEDIK YATIRIM -577.112.666
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VIOP-30 Nisan Vade Kontratı                                                       1.03.2021Yatırım Danışmanlığı

 Kontratta açılışın ardından yukarı yönlü hareketler görmemiz halinde 1.560-1.585 ve 1.600

seviyelerini direnç olarak takip ediyor olacağız. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 1.540

seviyesini önemli destek olarak izliyoruz. Bu seviyenin altında satışların hızlandığını ve

1.520 ile 1.500 desteklerine doğru geri çekilmelerin yaşandığını görebiliriz.

 1.600 seviyesini yükselişlerin devamı açısından önemsiyoruz. Bu seviyenin altında

kalındıkça zayıflığın devamı beklenebilir.

VIOP-30 (Günlük)

Kurum Net İşlem

TEB YATIRIM    31.803

YAPI KREDI YAT. 11.947

CREDIT SUISSE M 9.058

AK YATIRIM     3.902

QNB FINANS YAT. 1.891

Diğer 8.183

Kurum Net İşlem

IS YATIRIM     -24.887

GARANTI YAT.   -18.721

INFO YATIRIM ME -7.731

TERA YATIRIM ME -2.801

GEDIK YATIRIM  -2.391

Diğer -10.253

Aracı Kurum Pozisyonları - Günlük

Aracı Kurum Pozisyonları – Kümülatif

Kurum Net İşlem

TEB YATIRIM    104.976

BANK-OF-AMERICA 63.069

CREDIT SUISSE M 11.313

DENIZ YATIRIM  9.871

YAPI KREDI YAT. 8.343

Diğer 11.666

Kurum Net İşlem

IS YATIRIM     -55.380

GARANTI YAT.   -52.052

AK YATIRIM     -24.542

HSBC YATIRIM   -21.820

VAKIF YAT.     -9.983

Diğer -45.461
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BIST-30 Destek-Direnç Tablosu                                                    1.03.2021Yatırım 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                                                            1.03.2021Yatırım 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                                                                                    1.03.2021Yatırım Danışmanlığı

 Dünyada güçlenen enflasyon beklentileri ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde görülen yukarı yönlü hareket gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde baskı

yaratırken, Dolar/TL kurunda da geçen hafta sert hareketlere neden oldu. Önemli seviye olarak takip ettiğimiz 7.30 seviyesinin üzerinde kalındığı sürece,

kısa vadede TL üzerinde baskı sürebilir. 7.50-7.55 bölgesi yukarıda ilk direnç olarak izlenmelidir.

 Bu hafta içeride büyüme, enflasyon ve PMI verileri ile hazine nakit dengesi izlenecek.

USD/TL (Günlük) USDTRY—USDRUB—USDZAR—USDBRL performansları
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VIOP Döviz                                                                                 1.03.2021Yatırım Danışmanlığı

 Nisan vadeli Dolar/TL kontratında, kurdaki harekete paralel olarak aşağı

yönlü sıkışmanın yukarı kırıldığı görülüyor. Bu aşamada 7.40 seviyesinin

üzerinde kalındıkça 7.75-7.80 bölgesine doğru alımların hızlandığını

görebiliriz. 7.40 ilk destek olarak izlenmelidir.

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

 Nisan vadeli Euro/TL kontratında TL’deki değer kaybına paralel olarak

yukarı yönlü hareket devam ediyor. Bu aşamada 9.00-9.10 destek

bölgesi üzerinde kalındığı sürece yukarı yönlü baskı devam edebilir.

9.50 seviyesi önemli direnç olarak izlenmelidir
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Euro/Dolar                                                                                 1.03.2021Yatırım Danışmanlığı

 Güçlenen enflasyon beklentileri ile ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yukarı yönlü sert harekete rağmen; dolar endeksinde hala zayıflığın sürmesi, ekonomik

toparlanma ve paket beklentilerinin de etkisi ile paritede belirgin bir geri çekilme gerçekleşmiyor. Bu aşamada 1.22 ilk direnç olarak izlenebilir. Bu

bölgenin aşılması halinde paritede yukarı hareketin tekrar hızlanabileceğini düşünüyoruz. Aşağıda ise 1.20 majör destek seviyesi olarak takip edilmelidir.

ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki hareket ve Euro long-dolar short pozisyonların hala yüksek seyretmesi paritede bir süre daha yukarı yönlü hareketleri

yavaşlatabilir ancak orta-uzun vadede yukarı yönlü beklentimiz sürüyor.

 Bu hafta küresel piyasalarda PMI verileri ve ABD tarım dışı istihdam verileri izlenecek.

EUR/USD (Günlük) Dolar Endeksi (Günlük) 
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Ons Altın - Gümüş                                                                       1.03.2021Yatırım Danışmanlığı

 Geçen hafta ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde yaşanan sert yükseliş, hisse

piyasalarında ve değerli metaller üzerinde baskı yarattı. Ons altın

alçalan kanal içerisinde seyrini sürdürürken, Cuma günü satışların

sertleşmesi ile ilk destek olarak izlediğimiz 1.765 seviyesinin altına geldi.

Haftaya başlarken ABD 10 yıllıklarında hareketin kısmen dengelenmesi ile

değerli metallerde tepki alımı dikkat çekiyor. Alımların devam etmesi

halinde 1.765 ve 1.820 takip edeceğimiz direnç seviyeleri olacak. 1.715

ise olası satışlarda ilk destek seviyesi olarak izlenebilir. Kısa vadede ABD

10 yıllık tahvil faizlerindeki hareket ons altının hareketi için belirleyici

olmaya devam edecektir.

XAUUSD (Günlük) XAGUSD (Günlük)

 ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki sert hareket, geçen hafta tüm emtia

gruplarında satışlara sebep olurken, gümüşte de satış baskısı gözlendi.

Faizlerdeki bu hareket gümüşte son dönemde dalgalı bir seyre sebep

olurken, zaman zaman gelen satışlara rağmen toparlanmanın altına

kıyasla hızlı olduğunu görüyoruz. 26.00 seviyesi yukarı yönlü trendin

destek seviyesi olarak izlenebilir. Bu seviyenin altına gelinmedikçe

kısa vadede pozitif görüşümüzü koruyor olacağız. Olası yukarı yönlü

hareketlerde 28.00 ve 30.00 ana direnç seviyeleri olarak takip

edilmelidir. Gümüşte fiyatların orta-uzun vadeli yatırım için altına

kıyasla cazip seviyelerde olduğunu düşünüyoruz ancak ABD tahvil

faizlerindeki hareket kısa vadede dalgalı seyrin devamına neden

olabilir.
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Brent Petrol                                                                               1.03.2021Yatırım Danışmanlığı

 Haftaya başlarken petrolde yukarı hareketin devam ettiği görülüyor. Teknik olarak $65.0-70.0 bölgesini direnç bölgesi olarak takip etmeye devam ediyoruz.

70.00 seviyesine doğru olası hareketlerde pozisyon azaltılması gerektiğini düşünüyoruz. Daha kısa vadeli işlemler için ise 65.80 ve 66.75 direnç, 64.75 ve

64.00 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

 Bu hafta Çarşamba günü OPEC+ toplantısının gerçekleştirilmesi bekleniyor. OPEC+ petrol üreticileri, Nisan ayından itibaren petrol arz kısıtlamalarının ılımlı 

bir şekilde gevşetilmesini tartışacak. Toplantı öncesi Suudi Arabistan ve Rusya bir kez daha petrol piyasası hakkında önemli bir tartışmanın karşıt 

taraflarında görünüyor. Delegeler, Suudi Arabistan'ın grubun genel olarak üretimi sabit tutmasını tercih edeceğinin sinyalini verdiğini aktarırken, Moskova 

ise arz artışına devam etmek istediğini belirtiyor.

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


