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Piyasa Gelişmeleri                                                                      2.04.2021Yatırım Danışmanlığı

Güne güçlü alımlarla başlayan BIST-100 endeksi gün içinde de gücünü korudu ve % %2.5 artışla 1,426 seviyesinden kapanış yaptı. İşlem hacmi 22.2 milyar TL

seviyesinde gerçekleşirken, endekse dahil olan 97 hisse değer kazandı. Güne başlarken Dolar/TL 8.12 seviyesinden işlem görürken, bugün çoğunlukla kapalı olan

yurtdışı piyasalarda vadeli endeksler yatay seyrediyor.

Nisan ayının ilk işlem gününde küresel hisse piyasalarında güçlü bir seyir izledik. ABD’de endeksler rekor seviyelerini tazelerken, S&P500 endeksi tarihinde ilk kez

4,000 seviyesini aştı. Teknoloji şirketlerinin de yükselişi dikkat çekiciydi. ABD Başkanı Biden’ın altyapı harcama paketi endeksleri pozitif etkilerken, vergi oranındaki

artışa rağmen şirketlerde büyüme beklentileri fiyatlandı. Alphabet, Netflix, Amazon ve Microsoft’ta %2’nin üzerinde performans görüldü. Öte yandan küresel çapta

açıklanan PMI verileri toparlanmanın devam ettiğini gösterdi. Açıklanan veriler, Almanya ve ABD’de aylık bazda en güçlü toparlanmaya işaret etti. ABD’de açıklanan

haftalık işsizlik başvuruları beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, bugün açıklanacak tarımdışı istihdam verisi önemli olacak. Emtia tarafında ise haber akışı petrol

açısından yoğunlaştı. OPEC ülkeleri, mayıs, haziran ve temmuz ayları için günlük petrol üretimini kademeli olarak artırma kararı aldı. ABD’e Google gibi şirketlerin

Nisan ayında kademeli olarak ofise dönebileceğinin açıklanması, aşı dağıtımının hızlanması, küresel talep açısından umut vadediyor. Yurtdışında bu gelişmeler

yaşanırken, içeride de dün TCMB’nin yatırımcılarla yaptığı toplantı takip edildi. Toplantıda TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğulu, enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat

istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar politika faizini, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, gerçekleşen ve beklenen enflasyonun

üzerinde bir düzeyde oluşturacaklarını belirtti. Bu açıklamalarla beraber TL değer kazandı, diğer varlıklarda da yurtdışı piyasalarla beraber güçlü seyir izlendi. 5

Nisan’da açıklanacak enflasyon verisi önemli olacak. Bugün Paskalya öncesinde yurtdışı piyasalar kapalı olacak, bu nedenle düşük hacimli bir seyir görebiliriz.

BIST-100 endeksinin güne pozitif başlamasını bekliyoruz. Kısa vadeli görünümde 1,425 seviyesinin üzerinde kalınması olumlu. Bu aşamada 1,450-1,475 seviyelerine

doğru yükseliş görülebilir. 1,400-1,360 ise destek seviyeleri olarak takip edilmelidir. Kısa vadeli pozisyonlanmalar için zarar-kes seviyesini 1,400 seviyesine

çekiyoruz.

USDTRY—USDRUB—USDZAR—USDBRL performansları XU100—XBANK—XUSIN performansları
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BIST-100                                                                                    2.04.2021Yatırım Danışmanlığı

 BIST-100 endeksinin güne pozitif başlamasını bekliyoruz.

 Kısa vadeli görünümde 1,425 seviyesinin üzerinde kalınması olumlu. Bu aşamada 1,450-

1,475 seviyelerine doğru yükseliş görülebilir. 1,400-1,360 ise destek seviyeleri olarak takip

edilmelidir. Kısa vadeli pozisyonlanmalar için zarar-kes seviyesini 1,400 seviyesine

çekiyoruz.

BIST-100 (Günlük)

Kurum Net İşlem 

BANK-OF-AMERICA YATIRIM BANK 310.759.407

DENIZ YATIRIM 175.083.597

AK YATIRIM 157.733.424

GLOBAL MENKUL 84.434.000

HSBC YATIRIM 69.836.285

Diğer 126.799.340

Kurum Net İşlem 

IS YATIRIM -186.781.410

CITI MENKUL -121.827.742

QNB FINANS YAT. -98.721.617

TACIRLER YAT. -74.530.705

ZIRAAT YAT. -51.564.690

Diğer -391.219.829

Aracı Kurum Pozisyonları - Günlük

Aracı Kurum Pozisyonları – Yılbaşından Bugüne

Kurum Net İşlem 

GARANTI YAT. 1.820.961.704

VAKIF YAT. 1.502.656.405

ZIRAAT YAT. 1.363.252.520

DENIZ YATIRIM 1.360.035.672

HALK YATIRIM 1.149.028.570

Kurum Net İşlem 

AK YATIRIM -2.789.984.260

CITI MENKUL -1.259.481.565

TERA YATIRIM MENKUL -1.173.823.187

HSBC YATIRIM -965.180.651

MARBAS MENKUL -895.569.863
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VIOP-30 Nisan Vade Kontratı                                                       2.04.2021Yatırım 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 1.450-1.420 ve 1.400 seviyeleri destek olarak takip

edilmelidir.

VIOP-30 (Günlük)

Kurum Net İşlem

HSBC YATIRIM   4.495

MEKSA YATIRIM  4.044

TACIRLER YAT.  3.877

IS YATIRIM     3.650

GCM YATIRIM MEN 3.116

Diğer 12.330

Kurum Net İşlem

CREDIT SUISSE M -13.225

TEB YATIRIM    -8.099

BANK-OF-AMERICA -2.751

GARANTI YAT.   -2.326

AK YATIRIM     -1.480

Diğer -3.631

Aracı Kurum Pozisyonları - Günlük

Aracı Kurum Pozisyonları – Kümülatif

Kurum Net İşlem

TEB YATIRIM    186.022

BANK-OF-AMERICA 70.913

CREDIT SUISSE M 26.436

GCM YATIRIM MEN 7.159

YAPI KREDI YAT. 6.537

Diğer 9.192

Kurum Net İşlem

IS YATIRIM     -121.535

GARANTI YAT.   -56.044

HSBC YATIRIM   -36.543

AK YATIRIM     -16.219

INFO YATIRIM ME -9.080

Diğer -66.838
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BIST-30 Destek-Direnç Tablosu                                                    2.04.2021Yatırım 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                                                            2.04.2021Yatırım 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                                                                                    2.04.2021Yatırım Danışmanlığı

 ABD’de Başkan Biden’ın açıkladığı 2.25 trilyon dolar tutarındaki altyapı harcama paketi piyasa üzerinde olumlu etki yaratırken; dün dolar endeksi ve ABD 10

yıllık tahvil faizlerinde bir miktar geri çekilme yaşandı. İçeride ise piyasalar TCMB ile ilgili gelişmeleri takip ediyor. TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu dün

ekonomistler ile bir araya geldi. Toplantıda Başkan Kavcıoğulu, enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar

politika faizini, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, gerçekleşen ve beklenen enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturacaklarını belirtti.

Bu açıklamalarla beraber TL değer kazandı, diğer varlıklarda da yurtdışı piyasalarla beraber güçlü seyir izlendi. 5 Nisan’da açıklanacak enflasyon verisi bu

aşamada önemli olacak.

 Dolar/TL kurunda kısa vadede 8.13 önemli bir seviye. Bu seviyenin altında 8.05-7.95 destek bölgesinin test edilmesi beklenebilir. Olası yukarı yönlü

hareketlerde ise 8.20-8.32-8.38 seviyeleri direnç olarak izlenmelidir.

USD/TL (Günlük) USDTRY—USDRUB—USDZAR—USDBRL performansları
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VIOP Döviz                                                                                 2.04.2021Yatırım Danışmanlığı

 Nisan vadeli Dolar/TL kontratında, yukarı yönlü hareketlerin devamı

halinde 8.37 ve 8.50 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. 8.25 ve 8.12

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 9.71 ve 9.50 seviyeleri

destek, 9.83 ve 10.15 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.



9

Euro/Dolar                                                                                 2.04.2021Yatırım 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 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. Dün ise ABD Başkanı Biden’ın açıkladığı paketin ardından piyasalarda

görülen iyimserlik ile paritede tepki alımları görüldü. Bu aşamada, 1.1760 ve 1.17 destek, 1.1830 ve 1.1880 direnç olarak izlenebilir.

EUR/USD (Günlük) Dolar Endeksi (Günlük) 
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Ons Altın - Gümüş                                                                       2.04.2021Yatırım Danışmanlığı

 Ons altında, 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 1.760 ve 1.800

seviyelerini direnç olarak takip ediyor olacağız. Aşağıda ise 1.720 ve

1.700 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. Alımların devam

etmesi halinde 25.00-25.50 ve 26.50 seviyeleri gün içi direnç seviyeleri

olarak izlenebilir. Aşağıda ise 24.40 ve 23.80 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                                                                               2.04.2021Yatırım Danışmanlığı

 OPEC+ Mayıs ayından itibaren petrol üretim kesintilerini kademeli olarak hafifletme kararı aldı. 2020'de petrol fiyatlarının düşmesinden bugüne kadar

yüksek indirimler uygulayan OPEC+, üretim kesintilerini Mayıs'ta günde 350.000 varil, Haziran'da 350.000 varil ve Temmuz'da günde 400.000 varil daha

azaltmayı kabul etti. Kararın, küresel talepte artış görüldüğüne dair bir gösterge olduğunu düşünüyoruz.

 OPEC+ toplantısının ardından Brent’te 60-65$ civarında dengelenme bekliyoruz. Fiyatların henüz güçlü talep etkisi ile yukarı gitmediğini, fiyat hareketinde

beklentilerin daha çok etkili olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle 70$ ve üzerine doğru gerçekleşecek olası yükselişlerin satış fırsatı olarak kullanılması

gerektiğini düşünüyoruz. Kısa vadeli işlem yapan yatırımcılarımız bu aşamada 63.00 ve 61.50 seviyelerini destek, 65.30 ve 66.50 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


