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Piyasa Gelişmeleri                                                                      11.03.2021Yatırım Danışmanlığı

Güne alımlarla başlayan BIST100 endeksi gün içinde de gücünü korudu ve günü %1.0 artışla 1,565 seviyesinden kapattı. İşlem hacmi 26.3 milyar TL seviyesinde

gerçekleşirken, endekse dahil olan 60 hisse değer kazandı, 37 hisse ise değer kaybetti. Güne başlarken Dolar/TL 7.50 seviyesinden işlem görürken, yurtdışı vadeli

piyasalarda iyimserlik sürüyor.

Haftanın en önemli gündem maddeleri olarak takip edilen ABD 10 yıllık tahvil ihalesi ve Şubat ayı enflasyonu piyasalarda korkulduğu gibi gerçekleşmedi. ABD’de

Şubat ayı enflasyonu beklentilere paralel gerçekleşirken, çekirdek enflasyon beklentinin altında kaldı. Böylelikle önümüzdeki aylarda baz etkisiyle yükselecek olan

enflasyon erken bir endişe yaratmadı. Öte yandan son dönemde yükselen faizler ile beraber odak noktası olan tahvil ihaleleri de iyi geçti. 3 yıllık tahvil ihalesinin

ardından dün yapılan 10 yıllık tahvil ihalesine de yeteri kadar talep geldi ve ihale faizi %1.52 olarak gerçekleşti. Bu gelişmeler, geçen haftaki dalgalanma sonrasında

faiz piyasasını sakinleştirdi. ABD’de Başkan Biden’ın açıkladığı 200mn dozluk Johnson&Johsnon aşı dağıtımı haberleri ile beraber de hisse piyasalar yükselişine devam

etti. Bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı takip edilecek. ECB’den piyasaları çok etkileyecek bir karar beklemiyoruz. Ancak daha önce, getirilerdeki

yükselişlere ECB üyelerinin temkinli yaklaştığını görmüştük. Bu açıdan daha güvercin bir tonlama bekliyoruz. Ayrıca ekonomik tahminlerde de bir önceki toplantıya

göre yukarı yönlü revizyon beklenebilir. İçeride ise bugün cari denge verisi açıklanacak. Ek olarak, bugünün BIST şirketlerinin 4Ç20 konsolide finansalları için son

gönderim tarihi olduğunu da belirtelim.

BIST-100 endeksinin güne alımlarla başlamasını bekliyoruz. Geçen haftaki dalgalanmanın ardından beklentimize paralel şekilde 1,550-1,570 direnç bölgesine gelindi.

Teknik olarak kısa vadede oluşan sıkışma formasyonu yukarı tamamlanıyor. Bu aşamada 1,570 üzerinde 1,600-1,650 ve 1,690 dirençleri hedeflenebilir. 1,550 ilk

destek ve zarar-kes seviyesi olarak izlenebilir. 1,525 ise bu teknik görünüm açısından referans seviyedir.
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BIST-100                                                                                    11.03.2021Yatırım Danışmanlığı

 BIST-100 endeksinin güne alımlarla başlamasını bekliyoruz.

 Geçen haftaki dalgalanmanın ardından beklentimize paralel şekilde 1,550-1,570 direnç

bölgesine gelindi. Teknik olarak kısa vadede oluşan sıkışma formasyonu yukarı

tamamlanıyor. Bu aşamada 1,570 üzerinde 1,600-1,650 ve 1,690 dirençleri hedeflenebilir.

1,550 ilk destek ve zarar-kes seviyesi olarak izlenebilir. 1,525 ise bu teknik görünüm

açısından referans seviyedir.

BIST-100 (Günlük)

Kurum Net İşlem 

YAPI KREDI YAT. 209.243.811

HSBC YATIRIM 139.384.991

GEDIK YATIRIM 125.420.636

TACIRLER YAT. 124.276.247

DENIZ YATIRIM 91.427.597

Diğer 274.853.336

Kurum Net İşlem 

AK YATIRIM -211.756.883

IS YATIRIM -141.805.025

TERA YATIRIM MENKUL -103.268.330

VAKIF YAT. -73.786.294

GLOBAL MENKUL -53.166.059

Diğer -381.434.884

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                                                       11.03.2021Yatırım Danışmanlığı

 Kontratta açılışın ardından yukarı yönlü hareketler görmemiz halinde 1.660 seviyesini ilk

direnç olarak takip ediyor olacağız. Bu seviyenin üzerinde 1.675 ve 1.690 seviyeleri direnç

olarak takip edilmelidir.

 Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 1.635 seviyesini ilk destek olarak izliyoruz. 1.620 ve

1.600 aşağıda diğer destek seviyeleri olarak takip edilmelidir.

VIOP-30 (Günlük)

Kurum Net İşlem

TEB YATIRIM    7.256

GARANTI YAT.   5.115

INFO YATIRIM ME 3.081

VAKIF YAT.     1.906

OYAK YATIRIM   1.466

Diğer 9.268

Kurum Net İşlem

TACIRLER YAT.  -11.702

BANK-OF-AMERICA -5.031

GCM YATIRIM MEN -4.800

IS YATIRIM     -3.507

DENIZ YATIRIM  -1.845

Diğer -1.207

Aracı Kurum Pozisyonları - Günlük

Aracı Kurum Pozisyonları – Kümülatif

Kurum Net İşlem

TEB YATIRIM    131.266

BANK-OF-AMERICA 76.360

CREDIT SUISSE M 43.840

GCM YATIRIM MEN 8.533

OYAK YATIRIM   6.863

Diğer 3.583

Kurum Net İşlem

GARANTI YAT.   -56.593

IS YATIRIM     -51.339

TACIRLER YAT.  -30.316

HSBC YATIRIM   -27.828

AK YATIRIM     -25.672

Diğer -78.697
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BIST-30 Destek-Direnç Tablosu                                                    11.03.2021Yatırım 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                                                            11.03.2021Yatırım 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                                                                                    11.03.2021Yatırım Danışmanlığı

 Dün ABD’de enflasyon verilerinin açıklanması ve 10 yıllık tahvil ihalesinin sonuçlanmasıyla; dolar endeksinde gevşeme ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde geri

çekilme sürdü. Buna paralel olarak Dolar/TL kurunda da 7.50 seviyelerine kadar geri çekilme görüldü. 7.50 geri çekilmelerin devamı açısından kritik bir

seviye. Bu seviyenin altında kapanışlar gerçekleştiği takdirde, aşağıda tekrar 7.30 seviyesi ilk hedef haline gelebilir. 7.55 üzerinde kalındıkça yukarı yönlü

risk devam edecektir. Son dönemde GOÜ para birimleri üzerinde baskı yaratan ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yukarı yönlü seyir, kısa vadede döviz piyasası

için en önemli başlık olmaya devam ediyor. Gelecek hafta gerçekleştirilecek FED toplantısı bu anlamda kritik olacaktır. Ayrıca gelecek hafta TCMB faiz

kararı toplantısından çıkacak sonuç da kurun seyri için önemli olacak.

USD/TL (Günlük) USDTRY—USDRUB—USDZAR—USDBRL performansları
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VIOP Döviz                                                                                 11.03.2021Yatırım Danışmanlığı

 Nisan vadeli Dolar/TL kontratında, 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 9.20 ve 9.00 seviyeleri destek, 9.30

ve 9.53 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.
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Euro/Dolar                                                                                 11.03.2021Yatırım Danışmanlığı

 ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki dengelenme ile parite tekrar 1.19 seviyesi üzerinde işlem görüyor. Bu aşamada, teknik olarak 1.20 seviyesini önemli

görüyoruz. 1.20 üzerine tekrar gelinmediği sürece yükselişler sınırlı kalacaktır. 1.19 ve 1.1830 kısa vadede ilk destek seviyeleri olarak izlenmelidir. Bugün

yapılacak olan ECB toplantısı fiyatlamalara etki edebilir. Toplantının ardından faizlerdeki yükseliş ve enflasyon ile ilgili yapılacak olası açıklamalar dikkatle

takip edilecek. ABD’de ise sorunsuz geçen 3 ve 10 yıllık tahvil ihalelerinin ardından, 30 yıllık tahvil ihalesiyle ilgili gelişmeler takip edilecek. 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                                                                       11.03.2021Yatırım Danışmanlığı

 ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde görülen geri çekilme ile değerli

metallerde tepki hareketi sürüyor. Geçen haftaki satışların ardından

önemli destek seviyelerinde ve aşırı satım bölgesinde bulunan ons altında

tekrar 1.700 seviyesinin üzerine doğru bir hareket gerçekleşti. Son

dönemde ABD 10 yıllık tahvil faizi ile ters korelasyonu oldukça belirgin

hale gelen altının, faizlerdeki bu dengelenme devam ettiği takdirde

tepki hareketini sürdürmesini bekleriz ancak alçalan kanal görünümü

bozulmadıkça yükselişlerin kalıcı olmayacağını düşünüyoruz. 1.765 ilk

direnç olarak izlenebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 1.700 ve

1.680 destek olarak takip edilmelidir.

XAUUSD (Günlük) XAGUSD (Günlük)

 Dün değerli metallerde görülen tepki hareketine gümüş de katıldı.

Tepki alımlarının devam etmesi durumunda 26.30 ve 27.70 direnç

seviyeleri olarak takip edilmelidir. Aşağıda ise 25.60 seviyesini ilk

destek olarak izliyoruz. Kısa vadede 26.30 seviyesi üzerinde kalıcılık

sağlanmadan 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.



11

Brent Petrol                                                                               11.03.2021Yatırım 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. Kısa vadeli

veya gün içi işlem yapan yatırımcılarımız ise bu aşamada 66.50 ve 65.80 seviyelerini destek, 69.00 ve 71.00 seviyelerini direnç olarak takip edebilir.

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


