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Piyasa Gelişmeleri                                                                      7.04.2021Yatırım Danışmanlığı

Güne yatay seyirle başlayan BİST-100 endeksi günün geri kalanında satıcılı seyretti ve %1.49 kayıpla 1,420 seviyesinden kapanış yaptı. İşlem hacmi 19.8 milyar TL

olarak gerçekleşirken, endekse dahil olan 15 hisse değer kazandı, 85 hisse ise değer kaybetti. Bu sabah dolar/TL 8.16 seviyesinden güne başlarken, yurtdışı vadeli

piyasalarda ise karışık bir seyir izleniyor.

Dün veri akışı açısından sakin geçen günde, içeride AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in Türkiye ziyareti takip edilirken, yurtdışında ise IMF’nin ekonomik

tahminleri izlendi. Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ekonomik iş birliği, göçmen

konusu ve gümrük birliğine ilişkin ılımlı açıklamalarda bulundu. Öte yandan IMF 2021 dünya büyüme tahminlerini yukarı yönde revize etti. IMF, Türkiye için 2021

büyüme tahminini %6, 2022 büyüme tahminini ise %3.5 seviyesinde tutarken 2021 enflasyonunu %13.6 olarak tahmin etti. Bugün Avrupa’da Markit PMI imalat dışı

endeksleri takip edilecek. Ayrıca, içeride Hazine nakit dengesi, ABD’de de FOMC toplantı tutanakları yayınlanacak. Piyasalarda gözler birkaç gündür gerileyen tahvil

faizleri ile beraber rekor tazeleyen ABD endekslerinde olacak. Para birimlerinde ise aşılanma oranları performansın ana kaynağı olarak öne çıkıyor.

BIST-100 endeksinin bugüne yatay seyirle başlamasını bekliyoruz. Teknik olarak 1,450 seviyesini geçmeyi başaramayan endekste 1,420-1,410 ve 1,390 destek

seviyeleri iken 1,390 seviyesini zarar-kes seviyesi olarak takip ediyoruz. 1,433 ise ilk direnç seviyesi olarak öne çıkmaktadır. Endekste demir-çelik, havacılık ve

perakende sektörlerini olası gerilemelerde alım için cazip buluyoruz.

USDTRY—USDRUB—USDZAR—USDBRL performansları XU100—XBANK—XUSIN performansları
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BIST-100                                                                                    7.04.2021Yatırım Danışmanlığı

 BIST-100 endeksinin bugüne yatay seyirle başlamasını bekliyoruz. Teknik olarak 1,450

seviyesini geçmeyi başaramayan endekste 1,420-1,410 ve 1,390 destek seviyeleri iken

1,390 seviyesini zarar-kes seviyesi olarak takip ediyoruz. 1,433 ise ilk direnç seviyesi olarak

öne çıkmaktadır.

 Endekste demir-çelik, havacılık ve perakende sektörlerini olası gerilemelerde alım için

cazip buluyoruz.

BIST-100 (Günlük)

Kurum Net İşlem 

GARANTI YAT. 82.889.889

HALK YATIRIM 81.978.060

QNB FINANS YAT. 78.517.236

GEDIK YATIRIM 68.177.065

HSBC YATIRIM 66.542.551

Diğer 452.047.273

Kurum Net İşlem 

BANK-OF-AMERICA YATIRIM BANK -572.271.982

TACIRLER YAT. -56.584.998

YATIRIM FINANSMAN -40.788.274

IS YATIRIM -35.087.757

MARBAS MENKUL -25.885.710

Diğer -100.486.483

Aracı Kurum Pozisyonları - Günlük

Aracı Kurum Pozisyonları – Yılbaşından Bugüne

Kurum Net İşlem 

GARANTI YAT. 1.889.460.434

VAKIF YAT. 1.487.349.852

DENIZ YATIRIM 1.481.317.105

ZIRAAT YAT. 1.347.473.881

HALK YATIRIM 1.253.358.120

Kurum Net İşlem 

AK YATIRIM -2.774.448.358

CITI MENKUL -1.277.993.000

TERA YATIRIM MENKUL -1.109.144.807

MARBAS MENKUL -912.608.797

A1 CAPITAL MENKUL DEGERLER -892.234.468
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VIOP-30 Nisan Vade Kontratı                                                       7.04.2021Yatırım Danışmanlığı

 Kontratta satışların devam etmesi halinde 1.450 seviyesini ilk destek olarak takip ediyor

olacağız. Bu seviyenin altında 1.420 ve 1.400 önemli destek seviyeleri olarak izlenebilir.

 Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 1.465-1.480 ve 1.488 seviyeleri direnç olarak takip

edilmelidir.

VIOP-30 (Günlük)

Kurum Net İşlem

TACIRLER YAT.  10.080

AK YATIRIM     6.345

GARANTI YAT.   4.920

DENIZ YATIRIM  4.373

YAPI KREDI YAT. 2.897

Diğer 10.943

Kurum Net İşlem

CREDIT SUISSE M -15.822

GCM YATIRIM MEN -5.311

TEB YATIRIM    -4.201

BANK-OF-AMERICA -3.406

IS YATIRIM     -2.571

Diğer -8.247

Aracı Kurum Pozisyonları - Günlük

Aracı Kurum Pozisyonları – Kümülatif

Kurum Net İşlem

TEB YATIRIM    182.459

BANK-OF-AMERICA 61.516

TACIRLER YAT.  13.820

CREDIT SUISSE M 10.439

YAPI KREDI YAT. 9.921

Diğer 10.680

Kurum Net İşlem

IS YATIRIM     -114.080

GARANTI YAT.   -51.160

HSBC YATIRIM   -36.086

AK YATIRIM     -10.320

INFO YATIRIM ME -8.978

Diğer -68.211
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BIST-30 Destek-Direnç Tablosu                                                    7.04.2021Yatırım 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                                                            7.04.2021Yatırım 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                                                                                    7.04.2021Yatırım Danışmanlığı

 Dolar/TL kurunda dalgalı seyir sürüyor. Geçen hafta 8.45 seviyelerini test eden kurda; TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat

istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar, politika faizini gerçekleşen ve beklenen enflasyonun üzerinde oluşturacaklarını belirten

açıklamalarının ardından 7.98 seviyesine kadar bir geri çekilme görüldü. Bu hafta açıklanan enflasyon verisinin ardından, kurda dikkat çekici bir hareket

oluşmuş değil. 8.10-8.20 bölgesinde dalgalanma devam ediyor. Dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizleri bir miktar gevşese de hala yüksek seyretmeye

devam ederken, açıklanan güçlü ABD PMI verilerinin ardından, bugün açıklanması beklenen Avro Bölgesi PMI verileri fiyatlamalar üzerinde etkili olabilir.

 Dolar/TL kurunda olası yukarı yönlü hareketlerde ise 8.20-8.28-8.38 seviyeleri direnç olarak izlenmelidir. 8.20 altında ise 8.10 ve 8.00 seviyeleri destek

olarak izlenebilir.

USD/TL (Günlük) USDTRY—USDRUB—USDZAR—USDBRL performansları
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VIOP Döviz                                                                                 7.04.2021Yatırım 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.
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Euro/Dolar                                                                                 7.04.2021Yatırım Danışmanlığı

 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, birkaç gündür görülen Euro lehine tepkiye rağmen teknik

olarak gücünü koruyor. Paritede ise 1.17 seviyesine kadar gerçekleşen satışların ardından, aşırı satım bölgesinden gelen tepki alımları ile 1.1880 direnci test

ediliyor. ABD ve AB arasında aşı konusunda görülen ayrışma nedeniyle, kısa vadede Dolar lehine hareketin sürebileceğini düşünüyoruz. Ancak bu süreçte

Euro long pozisyonların oldukça azalması, AB’de olası bir hızlı toparlanma senaryosunda parite için yukarı yönlü hareket alanını sağlamış durumda. Bu

aşamada, 1.1830 ve 1.1750 destek, 1.1880 ve 1.1950 direnç olarak izlenebilir.

EUR/USD (Günlük) Dolar Endeksi (Günlük) 
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Ons Altın - Gümüş                                                                       7.04.2021Yatırım Danışmanlığı

 Ons altın, uzun vadeli trend destek bölgesinden gelen tepki alımlarının

ardından, enflasyon beklentilerinin de yüksek seyretmesiyle güçleniyor.

ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin %1.75 seviyesini henüz aşamaması da

değerli metalleri bu aşamada destekliyor. Ancak ETF çıkışlarının devam

ettiği göz önüne alınırsa, altında trendin değiştiğini söylemek için henüz

erken. Tepki alımlarının devam etmesi halinde 1.750-1.765 ve 1.800

seviyelerini direnç olarak takip ediyor olacağız. Grafikte oluşan ikili dip

görüntüsü, 1.750 aşıldığı takdirde 1.800-1.820 bölgesine doğru hareketin

sürebileceği izlenimini veriyor. Aşağıda ise 1.720 ve 1.700 seviyeleri

destek olarak izlenebilir. Yeni bir uzun vadeli yukarı trendin başlaması

için 1.900 seviyesinin üzerini görmemiz gerekiyor. Bu seviyenin altında

alçalan kanal görünümünü izlemeye devam edeceğiz.

XAUUSD (Günlük) XAGUSD (Günlük)

 Ons gümüş, son dönemdeki satışların ardından 200 günlük hareketli

ortalama üzerinde tutunuyor. Ancak teknik görünümün güçlü olduğunu

ve kısa vadeli alçalan trendin bittiğini söylemek için henüz erken. Kısa

vadeli düşüş trendinin sona ermesi için 25.50 seviyesi üzerinde

kapanışlar görmemiz gerekiyor. Alımların devam etmesi halinde 25.50

ve 26.50 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Aşağıda ise 25.00 ve 24.40

seviyelerini destek olarak takip ediyoruz. Gümüşte yukarı yönlü

potansiyelin altına kıyasla daha yüksek olduğunu düşünüyor, orta-uzun

vade için beğenmeye devam ediyoruz. Orta vadeli yükseliş trendinin

tekrar başlaması için 26.50 seviyesini önemsiyoruz.
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Brent Petrol                                                                               7.04.2021Yatırım 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 61.50 ve 60.00 seviyelerini destek, 63.50 ve 65.30 seviyelerini direnç olarak

takip edebilir. 60.00 desteğine doğru geri çekilmeler, kısa vadeli alım fırsatı yaratabilir.

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


