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Piyasa Gelişmeleri                                                                      30.03.2021Yatırım Danışmanlığı

Güne pozitif başlangıç yapan BIST-100 endeksi günün geri kalanında dalgalı yatay seyrederek %0.75 artışla, 1,392 seviyesinden kapanış yaptı. İşlem hacmi 18 milyar

TL seviyesinde gerçekleşirken, endekse dahil olan 55 hisse değer kazandı, 39 hisse ise değer kaybetti. Güne başlarken Dolar/TL 8.27 seviyesinden işlem görürken,

yurtdışı vadeli piyasalarda ise pozitifi bir seyir izleniyor.

Yurtdışında Archegos isimli fonun pozisyon kapatmak amacıyla yaptığı blok satışlar özellikle bazı hisse grupları üzerinde baskı oluşturdu. Medya ve mali sektör

üzerinde risk oluşturan bu satışların 20 milyar dolar düzeyinde olduğu belirtiliyor. Öte yandan aşılanma oranları ve ekonomik veriler ile beraber tahvil faizleri

yeniden yükseldiğini görüyoruz. ABD 10 yıllık tahvil faizi %1.75 seviyesine gelirken daha da önemlisi dolar endeksi 93 seviyesine yaklaştı. Bu aşamada hisse

piyasalarındaki iyimserlik sektörel geçiş dışında sınırlı kalabilir. İçeride ise dünkü kabine toplantısı sonrasında, artan vaka sayılarına paralel olarak yeniden

kısıtlamalar genişletildi. Buna göre Ramazan ayı boyunca ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Bu uygulama BIST içinde perakende sektörü açısından

destekleyici olabilir.

BIST-100 endeksinin güne yatay seyirle başlamasını bekliyoruz. Kısa vadede 1,400-1,425 direnç seviyeleri iken 1,380-1,360 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.

Endekste 1,425 aşılmadıkça dalgalanma sürebilir, 1,360 ise kısa vadeli önemli destek seviyesidir.

USDTRY—USDRUB—USDZAR—USDBRL performansları XU100—XBANK—XUSIN performansları
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BIST-100                                                                                    30.03.2021Yatırım Danışmanlığı

 BIST-100 endeksinin güne yatay seyirle başlamasını bekliyoruz.

 Kısa vadede 1,400-1,425 direnç seviyeleri iken 1,380-1,360 destek seviyeleri olarak takip

edilebilir. Endekste 1,425 aşılmadıkça dalgalanma sürebilir, 1,360 ise kısa vadeli önemli

destek seviyesidir.

BIST-100 (Günlük)

Kurum Net İşlem 

GARANTI YAT. 108.552.526

TACIRLER YAT. 46.184.733

UNLU MENKUL DEGERLER 44.942.220

INFO YATIRIM MENKUL 33.430.966

SEKER YATIRIM 32.078.669

Diğer 249.549.301

Kurum Net İşlem 

AK YATIRIM -232.006.244

DENIZ YATIRIM -52.895.743

TERA YATIRIM MENKUL -45.099.949

HSBC YATIRIM -35.086.786

ATA YATIRIM -33.269.790

Diğer -116.393.279

Aracı Kurum Pozisyonları - Günlük

Aracı Kurum Pozisyonları – Yılbaşından Bugüne

Kurum Net İşlem 

GARANTI YAT. 1.757.853.564

VAKIF YAT. 1.573.944.824

ZIRAAT YAT. 1.363.135.295

HALK YATIRIM 1.135.382.786

GLOBAL MENKUL 1.132.083.653

Diğer 4.820.915.184

Kurum Net İşlem 

AK YATIRIM -2.921.609.462

TERA YATIRIM MENKUL -1.125.694.143

HSBC YATIRIM -1.070.732.790

CITI MENKUL -1.037.072.933

A1 CAPITAL MENKUL DEGERLER -993.844.312

Diğer -4.631.477.526
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VIOP-30 Nisan Vade Kontratı                                                       30.03.2021Yatırım Danışmanlığı

 Kontratta alımların devam etmesi halinde 1.450 seviyesini ilk direnç olarak takip ediyor

olacağız. 1.450 üzerinde 1.480 ve 1.500 önemli direnç seviyeleri olarak izlenebilir.

 Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 1.420-1.400 ve 1.380 seviyeleri destek olarak takip

edilmelidir.

VIOP-30 (Günlük)

Kurum Net İşlem

BANK-OF-AMERICA 6.700

AK YATIRIM     6.628

GCM YATIRIM MEN 6.375

CREDIT SUISSE M 4.586

TEB YATIRIM    4.039

Diğer 3.684

Kurum Net İşlem

GARANTI YAT.   -6.508

VAKIF YAT.     -4.841

GEDIK YATIRIM  -2.769

INFO YATIRIM ME -2.735

HALK YATIRIM   -1.548

Diğer -13.611

Aracı Kurum Pozisyonları - Günlük

Aracı Kurum Pozisyonları – Kümülatif

Kurum Net İşlem

TEB YATIRIM    210.847

BANK-OF-AMERICA 72.526

CREDIT SUISSE M 34.808

GCM YATIRIM MEN 5.782

YAPI KREDI YAT. 3.011

Diğer 1.327

Kurum Net İşlem

IS YATIRIM     -125.489

GARANTI YAT.   -52.370

HSBC YATIRIM   -38.620

AK YATIRIM     -15.405

VAKIF YAT.     -12.241

Diğer -84.176
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BIST-30 Destek-Direnç Tablosu                                                    30.03.2021Yatırım 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                                                            30.03.2021Yatırım 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                                                                                    30.03.2021Yatırım Danışmanlığı

 Küresel piyasalarda dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüksek seyretmeye devam edereken, içeride piyasalar TCMB ile ilgili gelişmeleri takip

ediyor. Başkan Şahap Kavcıoğlu dün verdiği röportajda, Nisan veya sonrasındaki aylarda hemen faiz indirilecek şeklinde önyargılı bir yaklaşımı doğru

bulmadığını ve Merkez Bankası'nın yüzde 5 enflasyon hedefine sıkı sıkıya bağlı olduğunu vurguladı. Başkan Kavcıoğlu’nun bu hafta TCMB olağan genel

kurulunda konuşma yapması ve ekonomistler ile bir toplantı yapması bekleniyor. 15 Nisan’da gerçekleştirilecek PPK toplantısı öncesi bu organizasyonlarda

verilecek mesajlar önemli olacak.

 Dolar/TL kurunda yukarı yönlü hareket sürüyor. Bu aşamada kısa vadede 8.20 ve 8.05 seviyelerini destek, 8.40 ve 8.50 seviyelerini direnç olarak takip

ediyoruz.

USD/TL (Günlük) USDTRY—USDRUB—USDZAR—USDBRL performansları
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VIOP Döviz                                                                                 30.03.2021Yatırım Danışmanlığı

 Nisan vadeli Dolar/TL kontratında, yukarı yönlü hareketlerin devamı

halinde 8.37 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 9.83 ve 9.72 seviyeleri

destek, 10.00 ve 10.16 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.
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Euro/Dolar                                                                                 30.03.2021Yatırım 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 aşarken, teknik olarak

gücünü koruyor. 92.70 seviyesinin üzerinde kalındığı sürece 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                                                                       30.03.2021Yatırım Danışmanlığı

 Bir süredir 1.720-1.750 bölgesinde dalgalanan ons altın, dolardaki

güçlenme ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin tekrar yükselmeye başlaması

ile 1.705 seviyesini test ediyor. Altında kısa vadede 1.700 seviyesini

önemli destek olarak izliyoruz. Bu seviyenin altında satışların hızlanması

ile 1.680 ve 1.660 destekleri test edilebilir. 1.720 ve 1.765 ise direnç

olarak izlenmelidir. ETF çıkışları sürerken, dolardaki güçlü seyrin de

etkisiyle kısa vadede teknik görüntü zayıflamış durumda. Orta-uzun

vadede ise küresel enflasyon hikayesi ve reel faizler değerli metallerde

yön tayini açısından önemli olacak. Yeni bir yükseliş trendi başlaması için

teknik olarak 1.900 direncinin aşılması gerekiyor.

XAUUSD (Günlük) XAGUSD (Günlük)

 Gümüşte görünüm zayıf seyretmeye devam ediyor. Kısa vadede 24.40

seviyesini kritik destek olarak izliyoruz. Bu seviyenin kırılması

durumunda satışlar hızlanabilir. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise

25.00 ve 25.50 ilk direnç seviyeleri iken, yükselen trendin tekrar

başlaması için 26.50 üzerinde fiyatlamalar görmemiz gerekiyor.

Gümüşte yukarı yönlü potansiyelin altına kıyasla daha yüksek olduğunu

düşünüyor, orta-uzun vade için beğenmeye devam ediyoruz. Ancak kısa

vadede teknik görünüm hala zayıf.
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Brent Petrol                                                                               30.03.2021Yatırım Danışmanlığı

 Petrol piyasasında geçen 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, hafta içinde açıklanan ABD ham petrol stok verilerinde görülen yükseliş Brent’te tekrar satışlara neden olmuştu. Bu haftaya başlarken

Süveyş Kanalı'nı tıkayan geminin kısmi olarak yeniden yüzdürülerek kanalın açılma süreci için ilk adım atıldığına dair haber akışı, petrol fiyatlarında aşağı

yönlü hareketi beraberinde getirdi.

 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 işlem yapan yatırımcılarımız ise

bu aşamada 63.00 ve 61.50 seviyelerini destek, 65.30 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


