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Piyasa Gelişmeleri                                                                      26.03.2021Yatırım Danışmanlığı

Güne yatay seyirle başlayan BIST-100 endeksi gün içinde 1,430 seviyesinin üzerinde kalamadı ve günü 1,394 seviyesinden kapattı. İşlem hacmi 27.3 milyar TL

seviyesinde gerçekleşirken, endekse dahil olan 26 hisse değer kazandı, 72 hisse ise değer kaybetti. Güne başlarken Dolar/TL 7.96 seviyesinden işlem görürken,

yurtdışı vadeli piyasalarda ise pozitif seyir sürüyor.

ABD’de hisse endeksleri günü alımlarla kapatırken, artan vaka sayılarına rağmen Avrupa endekslerinde de yatay seyir izlendi. Tüm dünyada aşılanma oranları

yakından takip ediliyor, ABD bu oranlar açısından diğer ülkelerle farkı açıyor. Son olarak ABD Başkan’ı Biden’ın başkanlığının ilk 100 günü için koyduğu 100 milyon

doz hedefine ulaşmasının ardından, yeni hedefi 200 milyon doza çıkarması hem para birimleri hem de hisse endekslerinde ayrışmaya sebep oldu. Zira dolar endeksi

son 3 ayın en yüksek seviyesine geldi. Öte yandan FED bankaların hisse geri alımı ve temettü ödemeleri yapmalarına yönelik uygulanan kısıtlamaların 30 Haziran

itibariyle kaldırılacağını belirtmesi de bankalar adına olumlu algılandı. İçeride ise dün yapılan AB liderler zirvesi yakından takip edildi. Zirvede, AB'nin Türkiye ile

kademeli, orantılı ve geri dönülebilir şekilde iş birliğini geliştirmeye hazır olduğu kaydedildi, ayrıca Nisan ayında bir de Doğu Akdeniz konularını görüşmek üzere

ziyaret planlandığı belirtiliyor.

BIST-100 endeksinin güne hafif pozitif bir seyirle başlamasını bekliyoruz. BIST100 endeksinin bu hafta başında gördüğü 1,250 seviyesinden 1,430 seviyesine kadar

yaptığı sert tepkiye rağmen, bu hareketin kalıcılığı adına 1,430 seviyesini önemsiyoruz. 1,390-1,375 destek seviyeleri iken 1,375 seviyesi zarar-kes seviyesi olarak

takip edilebilir.

USDTRY—USDRUB—USDZAR—USDBRL performansları XU100—XBANK—XUSIN performansları
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BIST-100                                                                                    26.03.2021Yatırım Danışmanlığı

 BIST-100 endeksinin güne hafif pozitif bir seyirle başlamasını bekliyoruz.

 BIST100 endeksinin bu hafta başında gördüğü 1,250 seviyesinden 1,430 seviyesine kadar

yaptığı sert tepkiye rağmen, bu hareketin kalıcılığı adına 1,430 seviyesini önemsiyoruz.

1,390-1,375 destek seviyeleri iken 1,375 seviyesi zarar-kes seviyesi olarak takip edilebilir.

BIST-100 (Günlük)

Kurum Net İşlem 

IS YATIRIM 142.413.226

GARANTI YAT. 134.415.319

UNLU MENKUL DEGERLER 113.241.934

VAKIF YAT. 83.089.283

HALK YATIRIM 73.835.043

Diğer 416.897.977

Kurum Net İşlem 

CREDIT SUISSE MENKUL -239.894.062

GLOBAL MENKUL -146.657.359

BANK-OF-AMERICA YATIRIM BANK -144.219.531

HSBC YATIRIM -140.382.168

YATIRIM FINANSMAN -93.688.965

Diğer -198.810.451

Aracı Kurum Pozisyonları - Günlük

Aracı Kurum Pozisyonları – Yılbaşından Bugüne

Kurum Net İşlem 

GARANTI YAT. 1.567.916.205

VAKIF YAT. 1.560.790.818

ZIRAAT YAT. 1.323.073.056

GLOBAL MENKUL 1.210.206.359

DENIZ YATIRIM 1.157.140.946

Diğer 4.653.055.583

Kurum Net İşlem 

AK YATIRIM -2.835.965.222

TERA YATIRIM MENKUL -1.050.275.609

A1 CAPITAL MENKUL DEGERLER -959.697.587

CITI MENKUL -954.248.595

HSBC YATIRIM -903.298.955

Diğer -4.765.812.852
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VIOP-30 Nisan Vade Kontratı                                                       26.03.2021Yatırım Danışmanlığı

 Kontratta alımların devam etmesi halinde 1.480 seviyesini ilk direnç olarak takip ediyor

olacağız. 1.480 üzerinde 1.500 ve 1.550 önemli direnç seviyeleri olarak izlenebilir.

 Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 1.425-1.400 ve 1.380 seviyeleri destek olarak takip

edilmelidir.

VIOP-30 (Günlük)

Kurum Net İşlem

TACIRLER YAT.  14.866

HSBC YATIRIM   13.508

AK YATIRIM     7.043

YAPI KREDI YAT. 4.671

QNB FINANS YAT. 2.497

Diğer 6.452

Kurum Net İşlem

IS YATIRIM     -13.423

BANK-OF-AMERICA -10.697

MEKSA YATIRIM  -8.161

CREDIT SUISSE M -4.690

TEB YATIRIM    -4.316

Diğer -7.750

Aracı Kurum Pozisyonları - Günlük

Aracı Kurum Pozisyonları – Kümülatif

Kurum Net İşlem

TEB YATIRIM    200.595

BANK-OF-AMERICA 61.923

CREDIT SUISSE M 32.081

GCM YATIRIM MEN 3.642

NOOR CAPITAL MA 879

Diğer 159

Kurum Net İşlem

IS YATIRIM     -89.044

GARANTI YAT.   -49.434

HSBC YATIRIM   -37.987

AK YATIRIM     -30.456

QNB FINANS YAT. -13.255

Diğer -79.103
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BIST-30 Destek-Direnç Tablosu                                                    26.03.2021Yatırım 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                                                            26.03.2021Yatırım 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                                                                                    26.03.2021Yatırım Danışmanlığı

 Haftaya yükselişle başlayan Dolar/TL kurunda 7.75-8.05 bölgesinde dalgalanma sürüyor. Hafta başında görülen sert hareketlerin ardından volatilite yüksek

seyretmeye devam ediyor. Kısa vadede 7.95-8.05 bölgesini ilk direnç, 7.75 seviyesini ilk destek olarak izlemeye devam ediyoruz.

USD/TL (Günlük) USDTRY—USDRUB—USDZAR—USDBRL performansları
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VIOP Döviz                                                                                 26.03.2021Yatırım Danışmanlığı

 Nisan vadeli Dolar/TL kontratında, yukarı yönlü hareketlerin devamı

halinde 8.36 ve 8.50 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. 8.12 ve 7.88

ise geri çekilmelerde destek olarak izlenmelidir.

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

 Nisan vadeli Euro/TL kontratında kısa vadede 9.52 ve 9.42 seviyeleri

destek, 9.72 ve 9.83 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.
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Euro/Dolar                                                                                 26.03.2021Yatırım Danışmanlığı

 Avrupa’da Covid-19 vaka sayılarındaki artış ve aşı konusundaki belirsizlikler sürerken, Almanya’da tedbirlerin uzatılacağının açıklanması salgına dair

endişeleri tekrar gündeme getirdi. Son olarak Moody's'ten yapılan açıklamada, Avrupa'da salgın nedeniyle uygulanan kısıtlamaların 2021'in ilk yarısında

tüketimi baskılamasının beklendiği, Avrupa'da aşılamanın yavaş olduğu, vaka sayısının arttığı, bu faktörlerin yılın ikinci çeyreğinde hanehalkı tüketimini

etkilemesinin beklendiği vurgulandı.

 Son dönemde ABD tahvil faizlerindeki yukarı hareketin de etkisiyle güçlenen dolar, Avrupa’da salgına dair endişelerle birlikte güçlü kalmaya devam ediyor.

89.20 seviyelerinde oluşan dibin ardından yukarı yönlü hareketine devam eden dolar endeksi 200 günlük hareketli ortalamasını test ederken, teknik olarak

gücünü koruyor. 92.70 seviyesinin üzerinde 94.00-94.50 bölgesi hedef haline gelebilir. Paritede ise yükselen trendin aşağı kırılmasının ardından 200 günlük

hareketli ortalamanın da altına gelinmesi ile, aşağı yönlü hareketin 1.17 seviyesine doğru devam etme ihtimali güçlenmiş görünüyor. Kısa vadede 1.17 ve

1.16 destek, 1.1830 ve 1.1950 direnç olarak izlenebilir.

EUR/USD (Günlük) Dolar Endeksi (Günlük) 
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Ons Altın - Gümüş                                                                       26.03.2021Yatırım Danışmanlığı

 Ons altın 1.720-1.750 bölgesinde dalgalanmaya devam ediyor. Son

dönemde fiyatlarda aşağı yönlü baskıya neden olan ABD 10 yıllık tahvil

faizlerindeki yükseliş %1.60 seviyelerinde dengelenirken, dolar

endeksindeki güçlü seyir değerli metallerde kazançları sınırlıyor. Altında

kısa vadede 1.720 ve 1.700 seviyelerini destek, 1.765 ve 1.805’i direnç

olarak takip ediyoruz. 1.765 aşıldığı takdirde kısa vadede yukarı

hareketin devamını bekliyoruz. Orta vadede ise 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. Bu

bölgeden gelen satışlarla 25.50 desteğinin de altına gelen gümüşte

24.40 seviyesi kritik destek olarak izlenmelidir. Bu seviyenin kırılması

durumunda satışlar hızlanabilir. Yukarı yönlü hareketin devamı için ise

26.30 seviyesinin üzerinde kalıcılık gerekiyor. Bu seviye üzerinde 27.70

kısa vadede ilk hedef olarak izlenebilir. Gümüşte yukarı yönlü

potansiyelin altına kıyasla daha yüksek olduğunu düşünüyor, orta-uzun

vade için beğenmeye devam ediyoruz.
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Brent Petrol                                                                               26.03.2021Yatırım Danışmanlığı

 Petrol piyasasında bu haftanın gündemi Süveyş Kanalı’nda bir geminin karaya oturması ile bu bölgedeki trafiğin durması oldu. Kaza sonrası yapılan

açıklamalarda deniz trafiğinin sıkışması sonucu 13 milyon varil ham petrolün nakliyesinin durabileceği belirtilmişti. Bu durum petrol fiyatlarında yükselişe

neden olurken, Brent 64.00 dolar seviyelerini test etti. Ancak hafta içinde açıklanan ABD ham petrol stok verilerinde görülen yükseliş Brent’te tekrar

satışlara neden oldu.

 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 bu bölgeye doğru 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 61.50 ve 60.00 seviyelerini destek, 64.90 seviyesini yukarıda ilk 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


