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Piyasa Gelişmeleri                                                                      7.05.2021Yatırım Danışmanlığı

Düne alımlarla başlayan BİST100 endeksi gün içinde de gücünü korudu ve %0.54 kayıpla 1,427 seviyesinden kapattı. İşlem hacmi 19.8 milyar TL olarak

gerçekleşirken, endekse dahil olan 37 hisse değer kazandı, 54 hisse ise değer kaybetti. Güne başlarken, sabah saatlerinde dolar/TL 8.29 seviyesinden işlem görürken,

yurtdışı vadeli piyasalarda ise pozitif seyir izleniyor.

Küresel hisse piyasalarının bir günlük sert dalgalanmanın ardından yeniden normale döndüğünü görüyoruz. ABD’de S&P ve Dow pozitif seyrini sürdürürken, Nasdaq

negatif ayrışmaya devam ediyor. Almanya DAX endeksinin tüm kayıpları geri aldığı günde tüm hisse endekslerinin tamamında alımlar görüldü. Bu hafta içinde Asya,

Avrupa ve ABD’de açıklanan PMI verileri toparlanmanın devamına işaret etti. Hem büyüme hem de enflasyon beklentileriyle beraber FED’in sonraki hamlesini merak

eden piyasa katılımcılar bugün ABD tarımdışı istihdam verisini izleyecek. İstihdam piyasasında son dönemde görülen toparlanma FED’e yönelik beklentileri

şekillendirmese de fiyatlama etkisi yaratacaktır. Öte yandan IMF Başkanı katıldığı bir etkinlikte, dünyanın yükselen faiz oranlarına hazırlanması gerektiğini ifade

etti. İçeride ise TCMB faiz kararı yakından izlendi ve TCMB beklendiği gibi politika faizini değiştirmedi. Karar metninde ise enflasyon raporundaki tahmin

patikasındaki gibi enflasyonda belirgin düşüş görülene kadar mevcut duruşun koruyacağı belirtildi. Bu metin kimi analistler için güvercin kimi analistler için ise şahin

olarak yorumlandı. Enflasyon raporundaki tahmin patikasında yaz aylarından sonra enflasyonun gerilediği görülüyor, bu da bize göre erken faiz indirimi olasılığını çok

azaltıyor, bu nedenle bu kararın TL varlıklardaki pozitif seyre katkı yapmasını bekliyoruz. Bugün ABD’de tarımdışı istihdam, Avrupa’da da ECB Başkanı Lagarde’ın

konuşması takip edilecek.

BIST-100 endeksinin güne pozitif seyirle başlamasını bekliyoruz. Kısa vadeli dip formasyonunu yukarı test eden endekste olumlu beklentimizi koruyoruz. Bu aşamada

1,425-1,410 ilk destek seviyeleri iken 1,445 üzerinde hareketin ivme kazanabileceğini düşünüyoruz. Sektörel tercihlerimizi kısa vadede; petrokimya, havacılık,

madencilik ve telekomünikasyon şeklinde değiştiriyoruz. Endekste 1,400 altına gelinmedikçe 1,480-1,500 bandını kısa vadeli hedef olarak koruyoruz.

USDTRY—USDRUB—USDZAR—USDBRL performansları XU100—XBANK—XUSIN performansları
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BIST-100                                                                                    7.05.2021Yatırım Danışmanlığı

 BIST-100 endeksinin güne pozitif seyirle başlamasını bekliyoruz.

 Kısa vadeli dip formasyonunu yukarı test eden endekste olumlu beklentimizi koruyoruz. Bu

aşamada 1,425-1,410 ilk destek seviyeleri iken 1,445 üzerinde hareketin ivme

kazanabileceğini düşünüyoruz. Sektörel tercihlerimizi kısa vadede; petrokimya, havacılık,

madencilik ve telekomünikasyon şeklinde değiştiriyoruz. Endekste 1,400 altına

gelinmedikçe 1,480-1,500 bandını kısa vadeli hedef olarak koruyoruz.

BIST-100 (Günlük)

Kurum Net İşlem 

YATIRIM FINANSMAN 205.672.303

CREDIT SUISSE MENKUL 79.691.585

GEDIK YATIRIM 76.670.134

TACIRLER YAT. 72.463.361

BANK-OF-AMERICA YATIRIM BANK 53.270.053

Diğer 204.270.406

Kurum Net İşlem 

AK YATIRIM -153.785.749

YAPI KREDI YAT. -143.128.376

GARANTI YAT. -87.859.166

A1 CAPITAL MENKUL DEGERLER -54.017.121

INFO YATIRIM MENKUL -28.508.283

Diğer -224.711.748

Aracı Kurum Pozisyonları - Günlük

Aracı Kurum Pozisyonları – Yılbaşından Bugüne

Kurum Net İşlem 

ZIRAAT YAT. 1.930.025.734

VAKIF YAT. 1.839.690.362

HALK YATIRIM 1.834.364.662

DENIZ YATIRIM 1.767.740.866

GARANTI YAT. 1.708.162.931

Kurum Net İşlem 

BANK-OF-AMERICA YATIRIM -4.225.483.496

AK YATIRIM -3.222.630.255

CITI MENKUL -1.490.223.827

TERA YATIRIM MENKUL -1.462.402.495

SEKER YATIRIM -902.301.754
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VIOP-30 Haziran Vade Kontratı                                                       7.05.2021Yatırım Danışmanlığı

 Kontratta alımların devam etmesi halinde 1.520 seviyesini ilk direnç olarak takip ediyor

olacağız. Bu seviyenin üzerinde 1.540 ve 1.550 ilk direnç seviyeleri olarak izlenebilir.

 Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 1.510-1.500 ve 1.490 seviyeleri destek olarak takip

edilmelidir.

VIOP-30 (Günlük)

Kurum Net İşlem

AK YATIRIM     10.698

BANK-OF-AMERICA 6.195

TERA YATIRIM ME 4.436

IS YATIRIM     3.631

GCM YATIRIM MEN 2.687

Diğer 9.496

Kurum Net İşlem

TACIRLER YAT.  -12.867

YAPI KREDI YAT. -8.825

YATIRIM FINANSM -2.700

QNB FINANS YAT. -2.168

INFO YATIRIM ME -1.615

Diğer -8.968

Aracı Kurum Pozisyonları - Günlük

Aracı Kurum Pozisyonları – Kümülatif

Kurum Net İşlem

TEB YATIRIM    186.818

BANK-OF-AMERICA 109.245

YAPI KREDI YAT. 18.654

GEDIK YATIRIM  13.046

GCM YATIRIM MEN 8.548

Diğer 14.361

Kurum Net İşlem

IS YATIRIM     -147.062

HSBC YATIRIM   -60.875

GARANTI YAT.   -44.955

TACIRLER YAT.  -21.652

CREDIT SUISSE M -17.323

Diğer -58.805
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BIST-30 Destek-Direnç Tablosu                                                    7.05.2021Yatırım 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                                                            7.05.2021Yatırım 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                                                                                    7.05.2021Yatırım Danışmanlığı

 TCMB PPK, piyasa beklentisine paralel olarak politika faizini %19 seviyesinde sabit bıraktı. Toplantı sonrası Dolar/TL kurunda hafif aşağı yönlü bir hareket

gerçekleşirken, sabah saatlerinde kur 8.28 seviyesinden işlem görüyor. Küresel piyasalarda ise zayıf dolar teması sürüyor. 91.00 altında seyreden dolar

endeksi ve %1.56 civarında seyreden ABD 10 yıllık tahvil faizleri, gelişmekte olan ülke para birimlerini destekliyor.

 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                                                                                 7.05.2021Yatırım 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, 10.25 ve 10.20 seviyeleri destek olarak takip

edilebilir.
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Euro/Dolar                                                                                 7.05.2021Yatırım 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. Görüşümüz

üzerinde en önemli risk, ABD’de sıkça tartışılan tapering konusunun erken gündeme gelme ihtimali olarak görünüyor. 1.22 üzerinde fiyatlamalar, 1.25’e

hareketin başlaması için tetikleyici olabilir. Kısa vadede 1.2070-1.21 ve 1.2150 direnç, 1.2035-1.20 ve 1.1950 destek olarak izlenebilir.

EUR/USD (Günlük) Dolar Endeksi (Günlük) 
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Ons Altın - Gümüş                                                                       7.05.2021Yatırım Danışmanlığı

 ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki geri çekilmeyle beraber ons altın 1.790-

1.800 direnç bölgesini aştı. Mevcut görünümde 1.850-1.870 bölgesinin

hedef haline geldiğini düşünüyoruz. Ancak bu bölge kuvvetli direnç

bölgesi olarak izlenmelidir. Bu bölge aşılmadıkça teknik olarak alçalan

kanal görünümünü izlemeye devam edeceğiz. 1.800-1.790 ve 1.765 geri

çekilmelerde destek olarak izlenmelidir.

XAUUSD (Günlük) XAGUSD (Günlük)

 Ons gümüşte de dün güçlü alımlar ile 27.00 direnci aşıldı. Teknik

görünüm güçlenmeye devam ederken, 27.00 üzerinde kalındıkça 28.30

seviyesinin ilk hedef haline geldiğini düşünüyoruz. 27.00 ve 26.60 ise

aşağıda destek seviyeleri olarak takip edilmelidir. Gümüşte teknik

görünümü altına kıyasla daha çok beğeniyor, yukarı yönlü potansiyelin

altına kıyasla daha yüksek olduğunu düşünüyoruz.
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Brent Petrol                                                                               7.05.2021Yatırım 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. Bu hafta gelen ABD ham petrol stok verilerinde, stoklarda görülen düşüş de fiyatları destekliyor.

 Brent’te teknik görünüm güçlü görünse de, 69.00 seviyesi üzerinde kalıcılık henüz sağlanabilmiş değil. 69.00-69.80 bölgesini bu anlamda direnç olarak

izlemeye devam ediyoruz. Bu bölge üzerinde, kanal görünümünde tekrar üst bant hedeflenebilir. 67.50 ve 67.00 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


