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Piyasa Gelişmeleri                                                                      9.03.2021Yatırım Danışmanlığı

Güne alımlarla başlayan BIST100 endeksi gün içinde satıcılı seyretti ve günü 1,530 seviyesinden kapattı. İşlem hacmi 27.7 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken,

endekse dahil olan 30 hisse değer kazandı, 67 hisse ise değer kaybetti. Güne başlarken Dolar/TL 7.69 seviyesinden işlem görürken, yurtdışı vadeli piyasalarda güçlü

seyir sürüyor.

Küresel piyasalarda aşı ve mali teşvik paketi iyimserliği fiyatlanırken, tahvil faizlerindeki yükselişin ivme kaybettiği görülüyor. Sektörel fiyatlamalara baktığımızda

daha önce de sıklıkla bahsettiğimiz gibi ekonomik toparlanma teması ağır basıyor. Yıl başından bu yana döngüsel sektörler güçlü performans gösterirken, özellikle

Avrupa bankalarındaki yükseliş dikkat çekici. Dün de ABD’de teknoloji endeksi Nasdaq negatif tarafta kapanırken, Dow tarihi rekorunu yeniledi. S&P500 endeksi ise

teknoloji ağırlığı sebebiyle yatay kaldı. Öte yandan Avrupa’da başta Almanya olmak üzere endekslerde %3’e varan yükselişler görüldü, bankalarda da ralli devam

etti. Geldiğimiz noktada bu hafta ABD’de takip edeceğimiz tahvil ihaleleri ve enflasyon verileri dalgalanma yaratsa da ana temayı bozmayacağını düşünüyoruz.

İçeride ise kurdaki yükseliş endeks üzerinde de baskı yarattı. ABD tahvillerindeki yükselişin ilk olarak TL gibi gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde baskı

yaratması beklenen bir durum ancak bu durumun geçici olmasını bekliyoruz. 18 Mart TCMB faiz kararı bu aşamada önemli olacaktır, piyasa beklentileri 100 baz puan

artırım olacağı yönünde.

BIST-100 endeksinin güne tepki alımlarıyla başlamasını bekliyoruz. 1,525 kısa vadeli desteği üzerinde tutunan endekste 1,550-1,570 direnç bölgesi olarak korunuyor,

1,525 altında ise nakde geçiş algısı güçlenebilir. 1,490-1,500 diğer destek bölgesi olarak takip edilmelidir.
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BIST-100                                                                                    9.03.2021Yatırım Danışmanlığı

 BIST-100 endeksinin güne tepki alımlarıyla başlamasını bekliyoruz.

 1,525 kısa vadeli desteği üzerinde tutunan endekste 1,550-1,570 direnç bölgesi olarak

korunuyor, 1,525 altında ise nakde geçiş algısı güçlenebilir. 1,490-1,500 diğer destek

bölgesi olarak takip edilmelidir.

BIST-100 (Günlük)

Kurum Net İşlem 

GARANTI YAT. 103.343.217

OYAK YATIRIM 87.547.165

QNB FINANS YAT. 82.995.335

IS YATIRIM 64.667.866

VAKIF YAT. 62.593.844

Diğer 556.374.023

Kurum Net İşlem 

BANK-OF-AMERICA YATIRIM BANK -594.416.207

TACIRLER YAT. -134.871.543

CITI MENKUL -72.949.242

BGC PARTNERS MENKUL -29.404.283

ZIRAAT YAT. -28.504.109

Diğer -97.715.350

Aracı Kurum Pozisyonları - Günlük

Aracı Kurum Pozisyonları – Yılbaşından Bugüne

Kurum Net İşlem 

GLOBAL MENKUL 1.137.248.369

VAKIF YAT. 906.034.422

BGC PARTNERS MENKUL 835.547.850

ZIRAAT YAT. 700.572.861

UNLU MENKUL DEGERLER 629.943.203

Kurum Net İşlem 

AK YATIRIM -1.726.159.802

IS YATIRIM -730.635.201

TERA YATIRIM MENKUL -674.924.496

MARBAS MENKUL -674.701.379

A1 CAPITAL MENKUL DEGERLER -647.103.802
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VIOP-30 Nisan Vade Kontratı                                                       9.03.2021Yatırım Danışmanlığı

 Kontratta açılışın ardından yukarı yönlü hareketler görmemiz halinde 1.635 seviyesini ilk

direnç olarak takip ediyor olacağız. Bu seviyenin üzerinde 1.650 ve 1.675 seviyeleri direnç

olarak takip edilmelidir.

 Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 1.600 seviyesini önemli destek olarak izliyoruz. Bu

seviyenin altında satışların hızlanması beklenebilir. 1.580 ve 1.550 aşağıda diğer destek

seviyeleri olarak takip edilmelidir.

VIOP-30 (Günlük)

Kurum Net İşlem

TACIRLER YAT.  13.748

IS YATIRIM     9.632

BANK-OF-AMERICA 6.620

GARANTI YAT.   3.184

DENIZ YATIRIM  2.946

Diğer 10.435

Kurum Net İşlem

TEB YATIRIM    -13.674

GCM YATIRIM MEN -12.013

MEKSA YATIRIM  -5.100

TERA YATIRIM ME -4.769

YATIRIM FINANSM -2.994

Diğer -8.015

Aracı Kurum Pozisyonları - Günlük

Aracı Kurum Pozisyonları – Kümülatif

Kurum Net İşlem

TEB YATIRIM    121.111

BANK-OF-AMERICA 74.298

CREDIT SUISSE M 33.347

DENIZ YATIRIM  8.838

OYAK YATIRIM   5.581

Diğer 4.404

Kurum Net İşlem

GARANTI YAT.   -56.433

IS YATIRIM     -52.420

HSBC YATIRIM   -28.679

AK YATIRIM     -23.615

MEKSA YATIRIM  -15.008

Diğer -71.424
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BIST-30 Destek-Direnç Tablosu                                                    9.03.2021Yatırım 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                                                            9.03.2021Yatırım 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                                                                                    9.03.2021Yatırım Danışmanlığı

 Dolar endeksindeki güçlenme ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükselişin sürmesi, GOÜ para birimleri üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor. Dolar/TL

kuru dün 7.78 seviyesini test ederken, sabah saatlerinde 7.67’den işlem görüyor. 7.50-7.55 bölgesi üzerinde kalındıkça yukarı denemelerin devamı

beklenebilir. 7.78 seviyesinin üzerinde 7.85 ve 8.00 direnç olarak izlenmelidir.

 Bu hafta ABD’de açıklanacak olan enflasyon verileri ve ECB faiz kararı toplantısından çıkacak sonuçlar fiyatlamaları etkileyebilir.

USD/TL (Günlük) USDTRY—USDRUB—USDZAR—USDBRL performansları
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VIOP Döviz                                                                                 9.03.2021Yatırım Danışmanlığı

 Nisan vadeli Dolar/TL kontratında, direnç olarak izlediğimiz 7.75-7.80

bölgesi aşıldı. Bu aşamada 7.95 seviyesi ilk direnç olarak takip edilebilir.

7.75 ve 7.60 ise destek seviyeleridir.

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

 Nisan vadeli Euro/TL kontratında yukarı yönlü hareket sürüyor. Bu

aşamada 9.30 seviyesi ilk destek, 9.53 yukarıda ilk direnç olarak takip

edilebilir.
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Euro/Dolar                                                                                 9.03.2021Yatırım Danışmanlığı

 ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yukarı yönlü hareketin sürmesi, parite üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor. Bu aşamada, bir süredir takip ettiğimiz

yükselen kanal desteğinin altına gelen paritede 1.20 altında zayıflık sürebilir. 1.1820 ve 1.17 kısa vadede ilk destek seviyeleri olarak izlenmelidir. Dolar

endeksinde de aşağı yönlü sıkışmanın yukarıya kırıldığını ve teknik olarak güçlenmenin sürdüğünü görüyoruz. Yukarı atakların devamında 93.00 seviyesi ilk

direnç olarak izlenebilir. ABD hazinesi bu hafta, bugünden itibaren 3, 10 ve 30 yıl vadeli tahvil ihalelerini gerçekleştirecek. Son dönemde fiyatlamaların ana

unsuru olan ABD 10 yıllık tahvil faizleri göz önüne alınırsa, tahvil ihalelerine gelecek talep ve oluşacak faiz küresel anlamda fiyatlamalara etki edecektir.

EUR/USD (Günlük) Dolar Endeksi (Günlük) 
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Ons Altın - Gümüş                                                                       9.03.2021Yatırım Danışmanlığı

 FED Başkanı Powell’ın açıklamalarının ardından ABD 10 yıllık tahvil

faizlerinde yukarı yönlü hareket sürerken, bu hareket geçen hafta

değerli metallerde sert satışlar görmemize neden oldu. Haftaya

başlarken ise, ABD’de 1.9 trilyon dolarlık teşvik paketinin senatoda

onaylanmasıyla değerli metallerde bir tepki çabası görsek de, alımlar

sınırlı kaldı. Alımların devamı halinde 1.700 ve 1.765 seviyelerini direnç

olarak takip ediyor olacağız. Aşağıda ise 1.665 seviyesini ilk destek olarak

izliyoruz. Teknik olarak aşırı satım bölgesinde ve yükselen kanalın alt

bandında işlem gören ons altında, ABD tahvillerinde sert bir yükseliş

olmadığı sürece kısa vadede yukarı tepki görülebilir ancak kanal

görünümü bozulmadıkça yükselişlerin kalıcı olamayacağını düşünüyoruz.

XAUUSD (Günlük) XAGUSD (Günlük)

 ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki hareket değerli metallerde satışlara

sebep olurken; gümüşte de satış baskısı, zaman zaman gelen tepki

alımları haricinde devam ediyor. Teknik olarak aşırı satım bölgesine

yaklaşan gümüşte, tepki alımlarının görülmesi durumunda 26.00 ve

27.70 direnç seviyeleri olarak takip edilmelidir. Aşağıda ise 24.80

seviyesini ilk destek olarak izliyoruz. Kısa vadede 26.00 seviyesi

aşılmadan risk alınmaması gerektiğini düşünüyoruz. Gümüşte, ABD 10

yıllıklarındaki yukarı hareket devam ettiği takdirde kısa vadede

baskının sürmesi beklenebilir ancak orta vadede olumlu görüşümüz

devam ediyor.
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Brent Petrol                                                                               9.03.2021Yatırım Danışmanlığı

 Geçen hafta OPEC+ toplantısından çıkan sonuç petrol fiyatlarında yukarı hareketin devamına neden oldu. OPEC+, petrol üretimini Nisan’da değiştirmeme

kararı aldı. Mevcut üretim kesintilerinin 1 ay daha uzatılması kararı alınırken, Rusya ve Kazakistan bunun dışında tutuldu. Yapılan açıklamaya göre; Rusya,

mevsimsel nedenlerle üretimini nisanda günlük 130 bin, Kazakistan ise 20 bin varil artıracak. Suudi Arabistan ise gönüllü olarak uyguladığı günlük 1 milyon

varillik üretim kesintisine gelecek ay da devam edecek. Böylece, OPEC+ grubu nisanda günlük 7 milyon 900 bin varil üretim kesintisi yapacak. OPEC+

grubunun mayıstan itibaren uygulanacak üretim kesintisini belirleyeceği toplantısı ise 1 Nisan'da düzenlenecek.

 Brent’te teknik olarak güçlü görünüm devam ediyor. $65.0-70.0 bölgesini direnç bölgesi olarak takip etmeye devam ediyoruz. Fiyatların henüz talep etkisi

ile yukarı gitmediğini, fiyat hareketinde beklentilerin daha çok etkili olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca OPEC+ nisan toplantısında üretimi artırma konusu tekrar

gündeme gelebilir. Bu nedenlerle 70.00 $ ve üzerine gerçekleşecek olası yükselişlerin satış fırsatı olarak kullanılması gerektiğini düşünüyoruz.

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


