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Piyasa Gelişmeleri                                                                      17.05.2021Yatırım Danışmanlığı

Geçtiğimiz haftayı 1,441 seviyesinden kapatan BIST100 endeksinin güne hafif pozitif seyirle başlamasını bekliyoruz. Güne başlarken, sabah saatlerinde dolar/TL 8.34

seviyesinden işlem görürken, yurtdışı vadeli piyasalarda yatay seyir izleniyor.

Bayram sebebiyle iç piyasaların tatil olduğu geçen hafta yurtdışı hisse endeksleri dalgalı bir seyir izlerken, dolar endeksi 90.4, ABD 10 yıllık tahvil faizi ise %1.61

seviyesinden işlem gördü. Geçen hafta ABD’de açıklanan ve beklentilerin oldukça üzerinde gerçekleşen enflasyon verisi sonrasında yaşanan dalgalanma sürüyor. Bu

konuda FED yetkililerinden gelecek açıklamalar fiyatlamaları etkileyebilir. Bugün ise veri akışı sakin ancak haftanın devamında ABD’de FED toplantı tutanakları takip

edilecek. Ayrıca küresel çapta PMI endeksleri de yakından izlenecektir.

Endekste 1,445 üzerinde 1,460-1,480 direnç seviyeleri hedeflenebilir. Kısa vadede 1,445 ve 1,430 seviyeleri ise destek olarak izlenmelidir.

USDTRY—USDRUB—USDZAR—USDBRL 2021 performansları (%) XU100—XBANK—XUSIN 2021 performansları
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BIST-100                                                                                    17.05.2021Yatırım Danışmanlığı

 BIST-100 endeksinin güne alımlarla başlamasını bekliyoruz.

 Endekste 1,445 üzerinde 1,460-1,480 direnç seviyeleri hedeflenebilir. Kısa vadede 1,445 ve

1,430 seviyeleri ise destek olarak izlenmelidir.

BIST-100 (Günlük)

Kurum Net İşlem 

ZIRAAT YAT. 50.070.066

VAKIF YAT. 35.481.403

TEB YATIRIM 28.988.384

GLOBAL MENKUL 19.430.068

HSBC YATIRIM 17.723.718

Diğer 91.528.512

Kurum Net İşlem 

BANK-OF-AMERICA YATIRIM BANK -71.904.938

AK YATIRIM -44.679.219

CITI MENKUL -26.278.267

GARANTI YAT. -18.812.746

YATIRIM FINANSMAN -11.740.368

Diğer -70.891.550

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                                                       17.05.2021Yatırım Danışmanlığı

 Kontratta satışların devam etmesi halinde 1.520 seviyesini ilk destek olarak takip ediyor

olacağız. Bu seviyenin altında 1.510 ve 1.500 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

 Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 1.540-1.555 ve 1.575 seviyeleri direnç olarak takip

edilmelidir.

VIOP-30 (Günlük)

Kurum Net İşlem

TACIRLER YAT.  2.680

IS YATIRIM     2.623

GARANTI YAT.   2.588

AK YATIRIM     2.062

TEB YATIRIM    1.753

Diğer 6.297

Kurum Net İşlem

GCM YATIRIM MEN -3.392

GEDIK YATIRIM  -2.957

ATA YATIRIM    -2.295

BANK-OF-AMERICA -2.273

MEKSA YATIRIM  -2.028

Diğer -5.058

Aracı Kurum Pozisyonları - Günlük

Aracı Kurum Pozisyonları – Kümülatif

Kurum Net İşlem

TEB YATIRIM    219.617

BANK-OF-AMERICA 110.645

GEDIK YATIRIM  9.875

DENIZ YATIRIM  4.338

GCM YATIRIM MEN 3.998

Diğer 6.436

Kurum Net İşlem

IS YATIRIM     -137.917

HSBC YATIRIM   -61.781

GARANTI YAT.   -41.173

TACIRLER YAT.  -21.518

YAPI KREDI YAT. -14.667

Diğer -77.853
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BIST-30 Destek-Direnç Tablosu                                                    17.05.2021Yatırım 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                                                            17.05.2021Yatırım 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                                                                                    17.05.2021Yatırım Danışmanlığı

 Küresel piyasalarda geçen haftanın gündemi ABD’de açıklanan verilerdi. Çarşamba günü açıklanan enflasyon verisi beklentilerin oldukça üzerinde geldi

(Aylık beklenti: manşet %0.2, çekirdek %0.3, Gerçekleşen: manşet %0.8, çekirdek %0.9). Verinin ardından dolar endeksi ve ABD tahvil faizlerinde yukarı

yönlü hareket gerçekleşirken, ABD piyasalarında ise satışlar takip edildi. Haftanın devamında, FED üyelerinden gelen enflasyonun geçici olacağına dair

açıklamalar ve açıklanan zayıf perakende satışlar verisi ile dolar endeksi ve tahvil faizlerinde bir miktar gevşeme gerçekleşti. Gelişmekte olan ülke para

birimleri bu gelişmelerle birlikte hafta boyu dalgalı seyrederken, Dolar/TL kurunda bayram tatili nedeniyle düşük olan likiditenin de etkisiyle ayrışmanın

sürdüğü görüldü.

 Kurda geçen hafta önemli direnç olarak gördüğümüz 8.50 seviyesi test edilirken, hafta kapanışı 8.46 seviyesinden gerçekleşti. 8.50 ve 8.58 seviyelerini

direnç olarak izlemeye devam edeceğiz. Olası geri çekilmelerde ise 8.40-8.25-8.10 seviyeleri destek olarak izlenebilir. 8.25 üzerinde kalındıkça kısa vadeli

yükselen trend görünümünün devam edeceğini düşünüyoruz.

USD/TL (Günlük) USDTRY—USDRUB—USDZAR—USDBRL 2021 performansları (%)
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VIOP Döviz                                                                                 17.05.2021Yatırım Danışmanlığı

 Haziran vadeli Dolar/TL kontratında, yukarı yönlü hareketlerin devamı

halinde 8.66 ve 8.75 seviyeleri direnç olarak izlenmelidir. 8.55 ve 8.45

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 10.45 ve 10.60

seviyeleri direnç, 10.30 ve 10.25 seviyeleri destek olarak takip

edilebilir.
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Euro/Dolar                                                                                 17.05.2021Yatırım Danışmanlığı

 Paritede yukarı yönlü beklentimizi koruyoruz. 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 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 gündemde kalmaya devam eden enflasyon ve sıkça tartışılan tapering konusunun erken gündeme gelme ihtimali

olarak görünüyor. Geçen hafta açıklanan ABD enflasyonun ardından hızlı bir şekilde 1.2050 seviyelerine gerileyen parite, zayıf perakende satışlar verisinin

ardından bir miktar toparlanma gösterdi. 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 1.2050 destek olarak izlenebilir.

EUR/USD (Günlük) Dolar Endeksi (Günlük) 
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Ons Altın - Gümüş                                                                       17.05.2021Yatırım Danışmanlığı

 ABD’de beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verilerinin ardından

değerli metaller güçlü kalmaya devam ediyor. 1.790 seviyesinin

aşılmasının ardından kısa vadeli hedef olarak izlediğimiz 1.850-1.860

bölgesine gelen ons altında bu bölge teknik olarak kritik direnç bölgesi.

1.860 üzerinde kalıcılık sağlanması halinde yukarı yönlü hareketin

hızlanarak devam etme ihtimali gündeme gelebilir. Olası geri

çekilmelerde ise 1.840 ve 1.820 seviyelerini ilk destek olarak izliyoruz.

Bu hafta açıklanacak FOMC tutanakları fiyatlamalar açısından önemli

olacak.

XAUUSD (Günlük) XAGUSD (Günlük)

 Ons gümüşte de hafta başlarken alımların devam ettiğini görüyoruz.

27.50 direncini aşan gümüşte 27.90-28.00 bölgesi ve 28.60 seviyesini

direnç olarak izliyoruz. Aşağıda ise 27.50 ve 26.60 geri çekilmelerde

takip edeceğimiz destek seviyeleri olacak. Teknik görünümü

güçlenmeye devam eden gümüşte potansiyeli yüksek görmeye devam

ediyoruz. 28.00 üzerinde yukarı yönde fiyat hareketi hızlanabilir.
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Brent Petrol                                                                               17.05.2021Yatırım Danışmanlığı

 Petrol piyasasında talep görünümü iyileşmeye devam ediyor. Hindistan’daki olumsuz duruma rağmen, birçok ülkede aşılamanın hızlanması petrol fiyatlarını

destekliyor. Ham petrol stok verilerinde devam eden düşüş de fiyatlara destek sağlamaya devam ediyor. Petrol piyasaları için risk oluşturan etkenlerden biri

ise İran’ın nükleer anlaşmayı canlandırarak yeniden küresel petrol satışına başlaması olarak görünüyor. Ancak ABD ve İran arasındaki görüşmeler devam

ediyor ve çözüme dair belirsizlikler sürüyor.

 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


