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Piyasa Gelişmeleri                                                                      11.05.2021Yatırım Danışmanlığı

Güne güçlü alımlarla başlayan BİST100 endeksi gün içinde de yükselişine devam etti ve %1.36 artışla 1,460 seviyesinden kapanış yaptı. İşlem hacmi 18.2 milyar TL

olarak gerçekleşirken, endekse dahil olan 77 hisse değer kazandı, 15 hisse ise değer kaybetti. Güne başlarken, sabah saatlerinde dolar/TL 8.27 seviyesinden işlem

görürken, yurtdışı vadeli piyasalarda ise satıcılı seyir izleniyor.

Haftaya sakin başlangıç yapan yurtdışı hisse piyasaları, özellikle ABD’de hisse endekslerindeki kar satışlarıyla geriledi. ABD’de düşüşte yine teknoloji endeksi başı

çekerken, Apple, Microsoft, Facebook, Amazon, Netflix gibi şirketler %3’e yakın değer kaybetti. Son dönemde iyice hızlanan emtia hareketi, enflasyon ve büyüme

beklentileri özellikle teknoloji şirketlerinden döngüsel şirketlere geçiş temasını destekliyor. ABD’de ki bu satış diğer ülkelere da negatif yansıyor. Nitekim, Asya’da

endeksler %2-3 satıcılı seyrediyor. Çin’de bugün açıklanan tüketici enflasyonu beklentilerin altında gerçekleşirken, üretici fiyatları ise yükselişini sürdürüyor. Çin’de

de TÜFE-ÜFE makası son verilerde açılmaya başladı. ABD’de yarınki enflasyon verisi piyasalar açısından daha kritik olacaktır. Bugünkü veri akışı ise yurtdışında sakin,

içeride de sanayi üretimi, cari denge, PPK toplantı notları yayınlanacak.

BIST-100 endeksinin kar satışlarıyla başlamasını bekliyoruz. Kısa vadede teknik olarak gücünü koruyan endekste 1,455-1,445 destek seviyeleri iken 1,445 kısa vadeli

zarar-kes seviyesi olarak takip edilebilir. 1,480-1,500 bant hedefimizi ise korumaya devam ediyoruz.

USDTRY—USDRUB—USDZAR—USDBRL 2021 performansları (%) XU100—XBANK—XUSIN 2021 performansları
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BIST-100                                                                                    11.05.2021Yatırım Danışmanlığı

 BIST-100 endeksinin kar satışlarıyla başlamasını bekliyoruz.

 Kısa vadede teknik olarak gücünü koruyan endekste 1,455-1,445 destek seviyeleri iken

1,445 kısa vadeli zarar-kes seviyesi olarak takip edilebilir. 1,480-1,500 bant hedefimizi ise

korumaya devam ediyoruz.

BIST-100 (Günlük)

Kurum Net İşlem 

UNLU MENKUL DEGERLER 112.720.954

HSBC YATIRIM 72.551.061

GLOBAL MENKUL 60.082.117

BANK-OF-AMERICA YATIRIM BANK 45.808.616

ZIRAAT YAT. 45.055.618

Diğer 262.506.476

Kurum Net İşlem 

QNB FINANS YAT. -140.884.725

IS YATIRIM -103.469.954

TERA YATIRIM MENKUL -58.117.203

YAPI KREDI YAT. -44.818.053

TACIRLER YAT. -39.967.613

Diğer -211.997.713

Aracı Kurum Pozisyonları - Günlük

Aracı Kurum Pozisyonları – Yılbaşından Bugüne

Kurum Net İşlem 

ZIRAAT YAT. 2.052.354.045

VAKIF YAT. 1.834.151.402

HALK YATIRIM 1.816.568.014

DENIZ YATIRIM 1.741.421.408

GLOBAL MENKUL 1.668.195.089

Kurum Net İşlem 

BANK-OF-AMERICA YATIRIM -4.130.312.825

AK YATIRIM -3.253.820.243

TERA YATIRIM MENKUL -1.647.295.056

CITI MENKUL -1.478.447.193

SEKER YATIRIM -935.639.966
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VIOP-30 Haziran Vade Kontratı                                                       11.05.2021Yatırım Danışmanlığı

 Kontratta alımların devam etmesi halinde 1.555 seviyesini ilk direnç olarak takip ediyor

olacağız. Bu seviyenin üzerinde 1.570 ve 1.600 ilk direnç seviyeleri olarak izlenebilir.

 Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 1.540-1.525 ve 1.510 seviyeleri destek olarak takip

edilmelidir.

VIOP-30 (Günlük)

Kurum Net İşlem

TEB YATIRIM    13.818

BANK-OF-AMERICA 1.409

CREDIT SUISSE M 1.215

QNB FINANS YAT. 1.071

IS YATIRIM     1.020

Diğer 3.244

Kurum Net İşlem

YAPI KREDI YAT. -7.319

GEDIK YATIRIM  -2.303

GARANTI YAT.   -2.039

GLOBAL MENKUL  -2.008

VAKIF YAT.     -1.703

Diğer -6.405

Aracı Kurum Pozisyonları - Günlük

Aracı Kurum Pozisyonları – Kümülatif

Kurum Net İşlem

TEB YATIRIM    210.295

BANK-OF-AMERICA 111.459

GEDIK YATIRIM  10.904

GCM YATIRIM MEN 10.526

TERA YATIRIM ME 5.721

Diğer 6.208

Kurum Net İşlem

IS YATIRIM     -148.114

HSBC YATIRIM   -57.727

GARANTI YAT.   -47.788

TACIRLER YAT.  -32.994

VAKIF YAT.     -13.604

Diğer -54.886
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BIST-30 Destek-Direnç Tablosu                                                    11.05.2021Yatırım 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                                                            11.05.2021Yatırım 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.



7

Dolar/TL                                                                                    11.05.2021Yatırım Danışmanlığı

 TCMB PPK, geçen hafta gerçekleştirilen toplantıda piyasa beklentisine paralel şekilde politika faizini %19 seviyesinde sabit bıraktı. Toplantı sonrası Dolar/TL

kurunda yatay bir seyir gözlenirken, küresel piyasalarda devam eden zayıf dolar teması hafta kapanırken gelişmekte olan ülke para birimlerini destekledi.

Dolar/TL kurunda da Cuma günü 8.22 seviyesine kadar geri çekilme yaşandı. Hafta başlarken dolar endeksi 90.22 seviyesinde seyrederken, ABD 10 yıllık

tahvil faizleri %1.59 seviyesinde işlem görüyor. Bu hafta içeride piyasalar cari denge ve sanayi üretim verilerini takip edecek. Ayrıca PPK toplantısına ilişkin

tutanaklar açıklanacak. Yurt dışında ise bu hafta özellikle ABD’de önemli veriler açıklanacak. ABD’de açıklanacak enflasyon ve haftalık işsizlik maaş

başvurusu verileri fiyatlamaları etkileyebilir.

 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. 8.20-8.10-8.00 destek, 8.38-8.50 direnç seviyeleri olarak izlenebilir.

USD/TL (Günlük) USDTRY—USDRUB—USDZAR—USDBRL 2021 performansları (%)
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VIOP Döviz                                                                                 11.05.2021Yatırım 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                                                                                 11.05.2021Yatırım 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 1.2150-1.2180 ve 1.22 direnç, 1.21 ve 1.2080 destek olarak izlenebilir.

EUR/USD (Günlük) Dolar Endeksi (Günlük) 
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Ons Altın - Gümüş                                                                       11.05.2021Yatırım Danışmanlığı

 ABD’de zayıf gelen tarım dışı istihdam verilerine rağmen, enflasyon

beklentilerinin güçlü seyretmeye devam etmesi, değerli metalleri

destekliyor. Geçen hafta 1.790 direncinin aşılması halinde kısa vadede

1.850-1.870 bölgesine hareket beklediğimizi belirtmiştik. Bu görüşümüzü

koruyoruz. İlk önemli direnç olan bu bölge aşılmadıkça teknik olarak

alçalan kanal görünümünü izlemeye devam edeceğiz. 1.820-1.800 ve

1.790 geri çekilmelerde destek olarak izlenmelidir.

XAUUSD (Günlük) XAGUSD (Günlük)

 Ons gümüşte de geçen hafta güçlü alımlar ile 27.00 direnci aşıldı.

Teknik görünüm güçlenmeye devam ederken, 27.00 üzerinde

kalındıkça 28.30 seviyesinin ilk hedef haline geldiğini düşünüyoruz.

27.80 ara direnç olarak izlenebilir. 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                                                                               11.05.2021Yatırım Danışmanlığı

 Haftaya başlarken ABD’den gelen Colonial boru hattına siber saldırı haberi, petrol fiyatlarında yukarı yönlü harekete neden olurken, Colonial Pipeline’nın

siber saldırı sonrasında aktarım hizmetlerinin hafta sonunda büyük oranda düzeleceğini açıklamasıyla, petrol fiyatlarında bir miktar geri çekilme

gerçekleşti. Bu hafta petrol piyasasında veri akışı yoğun olacak. OPEC’in piyasadaki arz ve talep ile ilgili raporu ve ABD Enerji Enformasyon İdaresi’nin kısa

dönemli enerji görünümü raporunun Salı günü açıklanması bekleniyor. Bu akşam ise ABD ham petrol stok verilerinin açıklanması bekleniyor.

 Brent’te teknik görünüm hala güçlü görünse de, 69.00 seviyesi üzerinde kalıcılığın sağlanamadığı görülüyor. Kısa vadede 67.50 önemli destek, bu seviyenin

altında geri çekilmelerin bir miktar daha hızlanabileceğini düşünüyoruz. 67.00 ve 66.50 diğer destek seviyeleri olarak izlenebilir. Yukarıda ise 68.50-69.00

ve 69.80 direnç 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


