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Piyasa Gelişmeleri                                                                      22.03.2021Yatırım Danışmanlığı

Haftanın son işlem gününe yatay seyirle başlayan BIST100 endeksi günün geri kalanında zayıf seyretti ve haftayı 1,528 seviyesinden kapattı. Endekste işlem hacmi

25.9 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, endekse dahil olan 20 hisse değer kazandı, 80 hisse ise değer kaybetti. Güne başlarken Dolar/TL 8.06 seviyesinden işlem

görürken, yurtdışı vadeli piyasalarda hafif negatif bir seyir izleniyor.

Küresel piyasalarda yükselen tahvil faizleri hisse piyasaları üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor. ABD’de sektörel rotasyon devam ederken özellikle teknoloji

şirketlerinin Cuma günü satıcılı seyrettiğini izledik. Kısa vadede aşılanma oranları ve ekonomik beklentiler ABD tarafında pozitif ayrışmaya katkı sağlarken,

Avrupa’da artan vaka sayısı sebebiyle kısıtlamaların yeniden genişletilmesi piyasalarda baskı oluşturabilir. Bugün TSİ 16:00’da FED Başkanı Powell’ın konuşması takip

edilecektir. Öte yandan içeride hafta sonu Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu atandı. Yeni başkan ilk iş olarak banka

yöneticileriyle bir araya geldi ve TCMB tarafından da ilk açıklama yapıldı. Buna göre TCMB'nin enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama temel hedefi doğrultusunda para

politikası araçlarının etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceği belirtildi.

BIST-100 endeksinin güne kurdaki dalgalanma sebebiyle satıcılı başlamasını bekliyoruz. Endekste 1,470-1,430 destek seviyelerini önemsiyoruz. Orta vadeli

beklentilerimizin korunması adına 1,430 ana desteğinin üzerinde kalınması gerektiğini düşünüyoruz. 1,490 seviyesini ise kısa vadede tepki alımları adına referans

kabul ediyoruz. Açılış sonrasında sat-al stratejisi ile trade amaçlı pozisyonlar alınabilir.
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BIST-100                                                                                    22.03.2021Yatırım Danışmanlığı

 BIST-100 endeksinin güne kurdaki dalgalanma sebebiyle satıcılı başlamasını bekliyoruz.

 Endekste 1,470-1,430 destek seviyelerini önemsiyoruz. Orta vadeli beklentilerimizin

korunması adına 1,430 ana desteğinin üzerinde kalınması gerektiğini düşünüyoruz. 1,490

seviyesini ise kısa vadede tepki alımları adına referans kabul ediyoruz. Açılış sonrasında

sat-al stratejisi ile trade amaçlı pozisyonlar alınabilir.

BIST-100 (Günlük)

Kurum Net İşlem 

GLOBAL MENKUL 187.240.158

GEDIK YATIRIM 151.728.931

BANK-OF-AMERICA YATIRIM BANK 141.881.314

CREDIT SUISSE MENKUL 68.976.110

HALK YATIRIM 68.433.178

Diğer 412.244.609

Kurum Net İşlem 

AK YATIRIM -269.236.060

QNB FINANS YAT. -157.518.848

UNLU MENKUL DEGERLER -121.255.299

SEKER YATIRIM -100.815.079

TEB YATIRIM -90.440.825

Diğer -292.113.468

Aracı Kurum Pozisyonları - Günlük

Aracı Kurum Pozisyonları – Yılbaşından Bugüne

Kurum Net İşlem 

GLOBAL MENKUL 1.638.572.738

BGC PARTNERS MENKUL 955.617.111

VAKIF YAT. 919.019.755

HSBC YATIRIM 905.818.345

ZIRAAT YAT. 766.048.165

Diğer 5.549.713.866

Kurum Net İşlem 

AK YATIRIM -1.896.883.170

IS YATIRIM -1.005.935.587

TERA YATIRIM MENKUL -932.863.413

A1 CAPITAL MENKUL DEGERLER -860.027.828

QNB FINANS YAT. -824.255.087

Diğer -5.212.506.825
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VIOP-30 Nisan Vade Kontratı                                                       22.03.2021Yatırım Danışmanlığı

 Kontratta açılışın ardından satışların devam etmesi halinde 1.575 seviyesini ilk destek

olarak takip ediyor olacağız. Bu seviyenin altında 1.560-1.550 ve 1.500 seviyeleri destek

olarak takip edilmelidir.

 Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 1.600 seviyesini ilk direnç olarak izliyoruz. Bu seviye

üzerinde tekrar alımların hızlanması beklenebilir. 1.600 altında kalındıkça kontratta zayıf

görünümün süreceğini düşünüyoruz.

VIOP-30 (Günlük)

Kurum Net İşlem

TACIRLER YAT.  10.628

GARANTI YAT.   5.341

GEDIK YATIRIM  4.180

DENIZ YATIRIM  3.878

INFO YATIRIM ME 3.362

Diğer 19.104

Kurum Net İşlem

IS YATIRIM     -15.558

GCM YATIRIM MEN -7.523

HSBC YATIRIM   -7.451

CREDIT SUISSE M -6.609

MEKSA YATIRIM  -5.336

Diğer -4.016

Aracı Kurum Pozisyonları - Günlük

Aracı Kurum Pozisyonları – Kümülatif

Kurum Net İşlem

TEB YATIRIM    162.857

BANK-OF-AMERICA 67.055

CREDIT SUISSE M 35.472

OYAK YATIRIM   9.587

DENIZ YATIRIM  2.393

Diğer 7.143

Kurum Net İşlem

IS YATIRIM     -55.695

TACIRLER YAT.  -44.952

GARANTI YAT.   -40.361

HSBC YATIRIM   -37.304

AK YATIRIM     -22.361

Diğer -83.834



5

BIST-30 Destek-Direnç Tablosu                                                    22.03.2021Yatırım 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                                                            22.03.2021Yatırım 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                                                                                    22.03.2021Yatırım Danışmanlığı

 Haftaya yükselişle başlayan Dolar/TL kurunda, gün içinde volatilitenin yüksek olmasını bekliyoruz. Piyasa açılışının ardından ilk aşamada 7.60 civarında

dengelenme görülebilir. Teknik olarak 8.58 seviyesi direnç; 7.95 ve 7.75 ilk destek seviyeleri olarak takip edilebilir.

USD/TL (Günlük) USDTRY—USDRUB—USDZAR—USDBRL performansları
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VIOP Döviz                                                                                 22.03.2021Yatırım Danışmanlığı

 Nisan vadeli Dolar/TL kontratında, 7.65 ve 7.80 seviyeleri direnç olarak

takip edilebilir. 7.40 ise geri çekilmelerde destek olarak izlenebilir.

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

 Nisan vadeli Euro/TL kontratında 8.90 ve 8.77 seviyeleri destek, 9.00

ve 9.30 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.
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Euro/Dolar                                                                                 22.03.2021Yatırım Danışmanlığı

 Geçtiğimiz hafta ABD 10 yıllık getirilerindeki yükseliş, parite üzerinde baskı yaratmaya devam etti. 1.19 desteğinin altına sarkan parite, haftaya başlarken

1.1895 seviyesinden işlem görüyor. ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise haftaya düşüşle başladı ve tekrar %1.70 seviyesinin altına geldi. Kısa vadeli direnç olarak

izlediğimiz 1.20 seviyesinin altında kalındıkça yukarı yönlü kayda değer bir hareket beklemiyoruz. Euro long/Dolar short pozisyonların hala yüksek seviyede

olması paritede yukarı yönde hareketleri sınırlamaya devam ediyor. Dalgalı seyrin bir süre daha devamını bekliyoruz. Kısa vadede 1.20 seviyesini direnç,

1.1830 seviyesini destek olarak izliyoruz.

EUR/USD (Günlük) Dolar Endeksi (Günlük) 
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Ons Altın - Gümüş                                                                       22.03.2021Yatırım Danışmanlığı

 Geçen hafta FED toplantısının ardından 1.755 seviyesini test eden altın,

ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yukarı hareketin devam etmesiyle bu

seviyeyi aşamazken, tahvil faizlerindeki yukarı hareketin önceki

dönemde olduğu gibi altında sert satışlara yol açmadığı görülüyor. Bu

anlamda ters korelasyonun son günlerde bir miktar bozulduğu

söylenebilir. Cuma günü ABD 10 yıllıkları %1.75 seviyesini test ederken,

ons altın 1.730 üzerinde tutundu. Haftaya başlarken ise ABD 10 yıllık

tahvil faizleri %1.70 altına geri çekilirken, altında 1.740 seviyelerinde

yatay hareket görülüyor. Altında kısa vadede 1.720 ve 1.700 seviyelerini

destek, 1.760 ve 1.805’i direnç olarak takip ediyoruz. 1.760 aşıldığı

takdirde kısa vadede yukarı hareketin devamını bekliyoruz. Orta vadede

yükseliş trendi başlaması için 1.900 direncinin aşılması gerekiyor.

XAUUSD (Günlük) XAGUSD (Günlük)

 Değerli metallerde son dönemde görülen yukarı tepki hareketine

rağmen, gümüşün trend direncini henüz aşamadığı görülüyor. Yukarı

yönlü hareketin devamı için 26.30 seviyesinin üzerinde kalıcılık

gerekiyor. Bu seviye üzerinde 27.70 kısa vadede ilk hedef olarak

izlenebilir. Aşağıda ise 25.50 ve 25.00 seviyelerini destek olarak

izlemeye devam ediyoruz. Gümüşte yukarı yönlü potansiyelin altına

kıyasla daha yüksek olduğunu düşünüyor, orta-uzun vade için

beğenmeye devam ediyoruz.
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Brent Petrol                                                                               22.03.2021Yatırım Danışmanlığı

 Petrol fiyatları, ABD ham petrol stoklarında yaşanan artış ve Uluslararası Enerji Ajansı’nın stok fazlası olduğuna ilişkin açıklamaların etkisiyle geçen hafta

sert şekilde düştü. Brent’te $65.0-70.0 bölgesini direnç bölgesi olarak takip ettiğimizi belirtmiştik. Fiyatların henüz talep etkisi ile yukarı gitmediğini, fiyat

hareketinde beklentilerin daha çok etkili olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle 70.00 $ ve üzerine gerçekleşecek olası yükselişlerin satış fırsatı olarak

kullanılması gerektiğini düşünüyoruz. OPEC’in bir sonraki toplantısı olan 1 Nisan’da petrol kısıntısını ele alması bekleniyor.

 Kısa vadeli veya gün içi işlem yapan yatırımcılarımız ise bu aşamada 62.50 ve 61.40 seviyelerini destek, 64.80 ve 65.75 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


