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Piyasa Gelişmeleri                                                                      1.04.2021Yatırım Danışmanlığı

Güne yatay seyirle başlayan BIST-100 endeksi günün geri kalanında dalgalı seyretti ve günü %0.29 kayıpla 1,392 seviyesinden kapattı. İşlem hacmi 20.1 milyar TL

seviyesinde gerçekleşirken, endekse dahil olan 38 hisse değer kazandı, 54 hisse ise değer kaybetti. Güne başlarken Dolar/TL 8.27 seviyesinden işlem görürken,

yurtdışı vadeli piyasalarda da yatay pozitif bir seyir izleniyor.

ABD’de Başkan Biden’ın açıkladığı 2.25 trilyon dolar tutarındaki altyapı harcama paketi piyasa üzerinde olumlu etki yarattı. Ulaşımdan, imalata kadar bir çok alanda

altyapı harcaması yapılacak olması özellikle sanayi ve inşaat sektör performanslarını olumlu etkiledi. Öte yandan önümüzdeki dönemde bu paketin vergi artışlarıyla

finanse edilecek olması bazı sektörlerde baskı sebebi olarak görülebilir. Sabah saatlerinde Çin’de açıklanan Caixin imalat PMI verisi halen genişleme bölgesinde yer

almasına karşın Nisan 2020’den bu yana ilk kez ivme kaybetti. Bugün hem içeride hem de dışarıda imalat PMI verileri takip edilecek. Ayrıca İstanbul perakende fiyat

endeksi de enflasyon öncesinde gösterge olacaktır. Yarın çoğu piyasa kapalı olacağından bugün daha hareketli bir gün görebiliriz.

BIST-100 endeksinin güne yatay seyirle başlamasını bekliyoruz. Kısa vadede 1,400-1,425 direnç, 1,360-1,340 ise destek seviyeleri olarak takip edilebilir. 1,360 kısa

vadeli pozisyonlar için zarar-kes seviyesidir. Özellikle demir-çelik sektörünün ön planda kalmasını bekliyoruz.

USDTRY—USDRUB—USDZAR—USDBRL performansları XU100—XBANK—XUSIN performansları
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BIST-100                                                                                    1.04.2021Yatırım Danışmanlığı

 BIST-100 endeksinin güne yatay seyirle başlamasını bekliyoruz. Kısa vadede 1,400-1,425

direnç, 1,360-1,340 ise destek seviyeleri olarak takip edilebilir. 1,360 kısa vadeli

pozisyonlar için zarar-kes seviyesidir.

 Özellikle demir-çelik sektörünün ön planda kalmasını bekliyoruz.

BIST-100 (Günlük)

Kurum Net İşlem 

YATIRIM FINANSMAN 225.344.663

IS YATIRIM 187.290.785

AK YATIRIM 185.917.069

YAPI KREDI YAT. 92.230.124

OYAK YATIRIM 57.379.105

Diğer 323.604.119

Kurum Net İşlem 

UNLU MENKUL DEGERLER -487.460.705

BANK-OF-AMERICA YATIRIM BANK -123.961.565

GLOBAL MENKUL -109.156.468

TACIRLER YAT. -61.930.384

VAKIF YAT. -55.453.248

Diğer -234.609.734

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                                                       1.04.2021Yatırım 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

IS YATIRIM     10.630

TACIRLER YAT.  2.622

MEKSA YATIRIM  2.012

CREDIT SUISSE M 1.176

YAPI KREDI YAT. 909

Diğer 5.552

Kurum Net İşlem

TEB YATIRIM    -10.102

YATIRIM FINANSM -3.824

HSBC YATIRIM   -2.648

BANK-OF-AMERICA -2.403

VAKIF YAT.     -1.504

Diğer -2.420

Aracı Kurum Pozisyonları - Günlük

Aracı Kurum Pozisyonları – Kümülatif

Kurum Net İşlem

TEB YATIRIM    194.119

BANK-OF-AMERICA 73.664

CREDIT SUISSE M 39.661

YAPI KREDI YAT. 5.529

GCM YATIRIM MEN 4.043

Diğer 4.910

Kurum Net İşlem

IS YATIRIM     -125.160

GARANTI YAT.   -53.718

HSBC YATIRIM   -41.038

AK YATIRIM     -14.739

MEKSA YATIRIM  -10.265

Diğer -77.006
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BIST-30 Destek-Direnç Tablosu                                                    1.04.2021Yatırım 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                                                            1.04.2021Yatırım 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                                                                                    1.04.2021Yatırım Danışmanlığı

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

Dolar/TL kuru hafta içinde 8.45 seviyelerini test ederken, TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun açıklamalarının ardından 8.22 seviyesine kadar geri çekildi.

Kavcıoğlu yaptığı konuşmada, politika faizini enflasyon üzerinde oluşturmaya devam edeceklerini belirtti. Başkan Kavcıoğlu’nun bugün ekonomistler ile bir

toplantı yapması bekleniyor. 15 Nisan’da gerçekleştirilecek PPK toplantısı öncesi bu organizasyonda verilecek mesajlar da önemli olacak.

 Dolar/TL kurunda kısa vadede 8.20-8.13-8.05 seviyeleri destek, 8.32-8.38-8.45 direnç olarak izlenmelidir.

USD/TL (Günlük) USDTRY—USDRUB—USDZAR—USDBRL performansları
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VIOP Döviz                                                                                 1.04.2021Yatırım Danışmanlığı

 Nisan vadeli Dolar/TL kontratında, yukarı yönlü hareketlerin devamı

halinde 8.50 ve 8.62 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. 8.37 ve 8.25

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 9.71 seviyeleri

destek, 9.90 ve 10.15 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.
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Euro/Dolar                                                                                 1.04.2021Yatırım Danışmanlığı

 Avrupa’da Covid-19 vaka sayılarındaki artış ve aşı konusundaki belirsizlikler sürerken, Almanya’nın ardından İtalya da salgın tedbirlerini uzattı. Fransa ise

nisan ayında okulların kapatılması dahil bir dizi yeni kısıtlama getireceğini açıkladı. 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 200 günlük hareketli ortalamanın da

altına gelinmesi ile, beklediğimiz gibi 1.17 seviyesine kadar geri çekilme gerçekleşti. Bu aşamada, 1.17 ve 1.16 destek, 1.1760 ve 1.1830 direnç olarak

izlenebilir.

EUR/USD (Günlük) Dolar Endeksi (Günlük) 
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Ons Altın - Gümüş                                                                       1.04.2021Yatırım Danışmanlığı

 Ons altında dün, ABD Başkanı Joe Biden'ın yeni harcama planını

açıklamasının da etkisiyle, uzun vadeli trend destek bölgesinden tepki

alımları görüldü. Ancak dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki

yüksek seyrin devam ettiği göz önüne alınırsa, altında trendin değiştiğini

söylemek için henüz erken. Tepki alımlarının devam etmesi halinde

1.720 ve 1.760 seviyelerini direnç olarak takip ediyor olacağız. Aşağıda

ise 1.700 ve 1.680 seviyeleri destek olarak izlenmelidir. Orta-uzun

vadede küresel enflasyon hikayesi ve reel faizler değerli metallerde yön

tayini açısından önemli olacak. Yeni bir uzun vadeli yukarı trendin

başlaması için 1.900 seviyesinin üzerini görmemiz gerekiyor. Bu seviyenin

altında kalındıkça teknik olarak alçalan kanal görünümünü izlemeye

devam edeceğiz.

XAUUSD (Günlük) XAGUSD (Günlük)

 Gümüşte de dün tepki alımları gerçekleşirken, teknik görünümün güçlü

olduğunu söylemek için henüz erken görünüyor. İlk direnç olarak

izlediğimiz 24.40 üzerinde henüz kalıcılık sağlanamadı. Alımların

devam etmesi halinde 24.40-25.00 ve 25.50 seviyeleri gün içi direnç

seviyeleri olarak izlenebilir. Aşağıda ise 23.80 ve 23.00 seviyelerini

destek olarak takip ediyoruz. Gümüşte yukarı yönlü potansiyelin altına

kıyasla daha yüksek olduğunu düşünüyor, orta-uzun vade için

beğenmeye devam ediyoruz. Yükseliş trendinin tekrar başlaması için

26.50 seviyesini önemsiyoruz.
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Brent Petrol                                                                               1.04.2021Yatırım Danışmanlığı

 Süveyş Kanalı ile ilgili gündemin ardından, dolardaki yukarı hareket ve salgın endişelerinin artmasıyla tekrar baskı altında kalan petrol fiyatları, OPEC+’ın

Mayıs ayı için üretim politikasını belirleyeceği bugünkü toplantı öncesinde yatay bir seyir izliyor. Fiyatlardaki oynaklık ve birçok bölgede Covid-19

vakalarında yaşanan artışla beraber OPEC+’ın bir kez daha temkinli bir tutum takınması bekleniyor.

 Brent’te teknik olarak $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 bugün gerçekleştirilecek toplantısı, kısa vadede fiyatlamaları belirleyen ana unsur olacaktır. Kısa vadeli işlem

yapan yatırımcılarımız bu aşamada 63.00 ve 61.50 seviyelerini destek, 64.70 ve 65.30 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


