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Piyasa Gelişmeleri                                                                      5.05.2021Yatırım Danışmanlığı

Düne alımlarla başlayan BİST100 endeksi gün içinde 1,428 seviyesini test etse de yurtdışı piyasalardaki satışların etkisiyle günü %0.34 düşüşle 1,416 seviyesinden

kapattı. İşlem hacmi son 1 aylık ortalamanın üzerinde, 18.1 milyar TL olarak gerçekleşirken, endekse dahil olan 27 hisse değer kazandı, 72 hisse ise değer kaybetti.

Güne başlarken, sabah saatlerinde dolar/TL 8.32 seviyesinden işlem görürken, yurtdışı vadeli piyasalarda ise dünkü satışlar sonrasında tepki alımları izleniyor.

Küresel piyasalarda dün sert satışlar izlendi. Satışların merkezinde küresel çapta teknoloji sektör hisseleri yer aldı. Avrupa seansında başlayan satışlar, ABD

seansında da devam etti ancak gün sonuna doğru kısmi toparlanma izlendi. Sonuç olarak Nasdaq %2’ye yakın değer kaybederken, S&P500 %0.7 kayıpla, Dow Jones ise

%0.06 artışla günü kapattı. Buradan hareketle, ekonomik toparlanma beklentileri sebebiyle piyasadan net çıkış yerine sektörel rotasyon eğiliminin daha ağır bastığını

söyleyebiliriz. Yine de özellikle yıl başından bu yana en sert düşüşünü kaydeden Almanya DAX endeksi yakından izlenmelidir. Veri akışı tarafında baktığımızda;

ABD’de açıklanan fabrika ve dayanıklı mal siparişleri verileri beklentilere paralel gerçekleşti, bir önceki verilerin yukarı revize edilmesi büyüme beklentilerine katkı

yaptı. Ancak dün piyasalardaki satışla beraber en önemli gündem, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen’ın ekonomi ve para politikasına ilişkin açıklamaları oldu. Yellen,

katıldığı bir etkinlikte, mali genişlemenin ekonomik büyüme beklentilerinin güçlendirdiğini ancak ekonominin aşırı ısınmasının önüne geçmek amacıyla faizlerin

artırılabileceğini söyledi. Her ne kadar daha sonraki açıklamasında bunun “öneri yada öngörü” olmadığını ifade etse de son dönemde artan enflasyon beklentileri ve

FED’e yönelik tapering(varlık alımlarının azaltılması) tartışmalarının ışığında, bunu geleceğe yönelik bir sinyal olarak görüyoruz. Kısa vadede olmasa da yaz aylarında

bunu bir risk olarak değerlendiriyoruz. Bugün içeride TCMB beklenti anketi, Avrupa ve ABD’de ise Markit PMI endeksleri takip edilecek. Ayrıca Aygaz, Tüpraş,

Kardemir ve Migros’un finansalları açıklanacak.

BIST-100 endeksinin güne pozitif seyirle başlamasını bekliyoruz. Dün akşam seansında yatay seyreden endeks kontratı ve yurtdışı vadeli piyasalardaki tepki alımları

açılışta endeksi destekleyebilir. 1,415-1,395 destek seviyeleri iken 1,425-1,445 ise direnç seviyeleri olarak izlenebilir. 1,445 ana direnç özelliğini koruyor,

yatırımcılara 1,395 seviyesini kısa vadeli zarar-kes seviyesi olarak değerlendirmelerini öneriyoruz.

USDTRY—USDRUB—USDZAR—USDBRL performansları XU100—XBANK—XUSIN performansları
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BIST-100                                                                                    5.05.2021Yatırım Danışmanlığı

 BIST-100 endeksinin güne pozitif seyirle başlamasını bekliyoruz.

 Dün akşam seansında yatay seyreden endeks kontratı ve yurtdışı vadeli piyasalardaki tepki

alımları açılışta endeksi destekleyebilir. 1,415-1,395 destek seviyeleri iken 1,425-1,445 ise

direnç seviyeleri olarak izlenebilir. 1,445 ana direnç özelliğini koruyor, yatırımcılara 1,395

seviyesini kısa vadeli zarar-kes seviyesi olarak değerlendirmelerini öneriyoruz.

BIST-100 (Günlük)

Kurum Net İşlem 

GARANTI YAT. 171.795.624

QNB FINANS YAT. 77.426.353

BGC PARTNERS MENKUL 62.744.062

GLOBAL MENKUL 62.677.257

HALK YATIRIM 58.123.376

Diğer 337.871.931

Kurum Net İşlem 

UNLU MENKUL DEGERLER -152.414.556

AK YATIRIM -107.368.868

TACIRLER YAT. -99.829.483

MARBAS MENKUL -68.542.924

TEB YATIRIM -67.744.192

Diğer -274.738.579

Aracı Kurum Pozisyonları - Günlük

Aracı Kurum Pozisyonları – Yılbaşından Bugüne

Kurum Net İşlem 

ZIRAAT YAT. 1.923.044.866

VAKIF YAT. 1.865.531.644

HALK YATIRIM 1.833.617.825

GARANTI YAT. 1.830.319.909

DENIZ YATIRIM 1.710.207.734

Kurum Net İşlem 

BANK-OF-AMERICA -4.311.342.177

AK YATIRIM -2.917.400.954

CITI MENKUL -1.541.565.707

TERA YATIRIM MENKUL -1.423.646.657

MARBAS MENKUL -876.519.948
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VIOP-30 Haziran Vade Kontratı                                                       5.05.2021Yatırım Danışmanlığı

 Kontratta alımların devam etmesi halinde 1.500 seviyesini ilk direnç olarak takip ediyor

olacağız. Bu seviyenin üzerinde 1.510 ve 1.520 ilk direnç seviyeleri olarak izlenebilir.

 Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 1.480-1.470 ve 1.460 seviyeleri destek olarak takip

edilmelidir.

VIOP-30 (Günlük)

Kurum Net İşlem

TEB YATIRIM    22.873

TACIRLER YAT.  8.756

GARANTI YAT.   5.211

YAPI KREDI YAT. 3.693

BANK-OF-AMERICA 3.046

Diğer 9.939

Kurum Net İşlem

IS YATIRIM     -20.394

TERA YATIRIM ME -9.540

CREDIT SUISSE M -5.555

MEKSA YATIRIM  -4.978

AK YATIRIM     -3.738

Diğer -9.313

Aracı Kurum Pozisyonları - Günlük

Aracı Kurum Pozisyonları – Kümülatif

Kurum Net İşlem

TEB YATIRIM    188.921

BANK-OF-AMERICA 99.415

YAPI KREDI YAT. 25.611

GEDIK YATIRIM  12.118

GCM YATIRIM MEN 5.487

Diğer 10.649

Kurum Net İşlem

IS YATIRIM     -150.458

HSBC YATIRIM   -54.859

GARANTI YAT.   -43.539

AK YATIRIM     -21.509

CREDIT SUISSE M -18.845

Diğer -52.991
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BIST-30 Destek-Direnç Tablosu                                                    5.05.2021Yatırım 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                                                            5.05.2021Yatırım 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                                                                                    5.05.2021Yatırım Danışmanlığı

 TCMB PPK toplantısı öncesi Dolar/TL kurunda dalgalı seyir sürüyor. Hafta başında açıklanan nisan ayı enflasyon verilerine göre TÜFE yıllık %17.14 seviyesine

ulaşırken (beklenti: %17.3), verinin ardından Dolar/TL kurunda anlamlı bir değişim gerçekleşmedi. Yarın gerçekleştirilecek TCMB PPK faiz toplantısı ise

haftanın en önemli gündem maddesi olacak. Ekonomistlerin beklentisi faizin %19 düzeyinde sabit bırakılacağı yönünde. Küresel piyasalarda ise, ABD Hazine

Bakanı Yellen’ın para politikasına dair yaptığı açıklamalar ile hisse piyasalarında görülen sert satış, dolar endeksi ve ABD tahvil faizlerinde aynı oranda bir

harekete neden olmuş gibi görünmüyor. Dolar endeksi 91.20 seviyelerinde, ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise %1.60 altında seyretmeye devam ediyor.

 Dolar/TL kurunda yukarıda 8.50 seviyesini ana direnç olarak takip etmeye devam edeceğiz. Olası geri çekilmelerde ise 8.00 seviyesini önemsiyoruz. Bu

seviye altına gelindiği takdirde TL lehine hareketler hızlanabilir. 8.25-8.10-8.00 destek, 8.38-8.50 direnç seviyeleri olarak izlenebilir.

USD/TL (Günlük) USDTRY—USDRUB—USDZAR—USDBRL performansları
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VIOP Döviz                                                                                 5.05.2021Yatırım Danışmanlığı

 Haziran vadeli Dolar/TL kontratında, yukarı yönlü hareketlerin devamı

halinde 8.56 ve 8.66 seviyeleri direnç olarak izlenmelidir. 8.45 ve 8.33

seviyeleri ise destek olarak takip edilebilir.

VIOP- Dolar/TL Haziran Vade Kontratı (Günlük) VIOP- Euro/TL Haziran Vade Kontratı (Saatlik)

 Haziran vadeli Euro/TL kontratında kısa vadede 10.37 ve 10.60

seviyeleri direnç, 10.30 ve 10.20 seviyeleri destek olarak takip

edilebilir.
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Euro/Dolar                                                                                 5.05.2021Yatırım Danışmanlığı

 Paritede yukarı yönlü beklentimiz sürüyor. Geçtiğimiz aylarda ABD’de aşılamanın Avrupa’ya kıyasla çok daha hızlı gerçekleşmesi, paritede aşağı yönlü

hareketleri desteklemiş ve 1.17 seviyesine kadar düşüş gerçekleşmişti. Mevcut durumda ise bu ayrışmanın azalmaya başladığını düşünüyoruz. Avrupa’da

aşılama hızı Mart ayına kıyasla oldukça yükselirken, vaka sayılarındaki artışın ise dengelenmeye başladığı görülüyor. Salgına dair görünümdeki bu iyileşme

orta vadede Euro’yu destekleyecek bir faktör. Bununla beraber FED Başkanı’nın tahvil alımlarına ilişkin açıklamaları, zayıf dolar temasının bir süre daha

devam edebileceğini düşündürüyor. Bu sebeplerle, Euro/Dolar paritesinde orta vadeli olarak 1.25 bölgesinin hedeflenebileceğini düşünüyoruz. 1.22

üzerinde fiyatlamalar, 1.25’e hareketin başlaması için tetikleyici olabilir. Kısa vadede 1.2070-1.21 ve 1.2150 direnç, 1.20 ve 1.1930 destek olarak

izlenebilir.

EUR/USD (Günlük) Dolar Endeksi (Günlük) 
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Ons Altın - Gümüş                                                                       5.05.2021Yatırım Danışmanlığı

 ABD Hazine Bakanı Yellen’ın, ekonomide aşırı ısınmanın önlenmesi için

faiz artırımı yapılabileceğine ilişkin açıklamaları, dün değerli metallere

sert satış gelmesine neden oldu. Gün içinde 1.799 seviyesini test eden

ons altın, açıklamaların etkisiyle 1.770 seviyelerini test etti. ABD 10 yıllık

tahvil faizlerinde ise açıklamalara rağmen yukarı yönlü bir hareket

gerçekleşmedi. Yellen, daha sonra açıklamalarıyla ilgili düzeltme yapsa

da, bu gündemle ilgili haber akışı altın için önemli olmaya devam

edecek. Etkinin geçici olması halinde, ons altında yukarı denemelerin

sürebileceğini düşünüyoruz. Önemli ortalamaların yer aldığı 1.790-1.800

bölgesi üzerinde kapanışların 1.850’ye doğru hareketi tetikleyebileceğini

düşünüyoruz. Aşağı yönlü hareketlerin devamında ise 1.765-1.750 ve

1.720 ilk destek seviyeleri olarak izlenmelidir.

XAUUSD (Günlük) XAGUSD (Günlük)

 Ons gümüşte gün içinde 27.00 direncinin üzeri test edilirken, Yellen’ın

açıklamalarının ardından 26.00 seviyelerine doğru sert bir satış

gözlendi. Faizle ilgili bu gündemin devamı gümüş için de önemli

olacaktır. 26.60 seviyesi üzerinde tekrar 27.00-27.80 dirençlerinin

hedeflenebileceğini düşünüyoruz. Aşağıda ise 26.00 ve 25.60 seviyeleri

destek olarak izlenmelidir. Gümüşte teknik görünümü altına kıyasla

daha çok beğeniyor, yukarı yönlü potansiyelin altına kıyasla daha

yüksek olduğunu düşünüyoruz.
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Brent Petrol                                                                               5.05.2021Yatırım Danışmanlığı

 Petrol fiyatları, Hindistan’daki olumsuz duruma rağmen, ABD ve Avrupa’da talebin canlanacağına ilişkin beklentilerle yükseliyor. Aşılama programının güçlü

seyretmesi bu anlamda önemli bir faktör olarak görünüyor. Bugün gelen ABD özel sektör ham petrol stok verilerinde, stoklarda görülen düşüş de fiyatları

destekliyor.

 Brent’te teknik görünüm güçlü görünüyor. 69.00 seviyesi üzerinde kalındıkça, kanal görünümünde tekrar üst bant hedeflenebilir. 69.60-70.00 ve 71.00

seviyeleri direnç, 69.00 ve 68.30 destek olarak izlenmelidir.

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


