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Piyasa Gelişmeleri                                                                      28.05.2021Yatırım Danışmanlığı

Güne yatay seyirle başlayan BIST100 endeksi günün geri kalanında satıcılı seyretti ve günü %0.84 düşüşle, 1,415 puandan kapattı. İşlem hacmi 17.9 milyar TL olarak

gerçekleşirken, endekse dahil olan 29 hisse değer kazandı, 66 hisse ise değer kaybetti. Güne başlarken, sabah saatlerinde dolar/TL 8.50 seviyesinden işlem görürken,

yurtdışı vadeli piyasalarda ise hafif pozitif bir seyir izleniyor.

ABD’de dün açıklanan ve beklentilerin altında kalan istihdam verileri fiyatlamaları desteklerken, özellikle ekonomilerin yeniden açılması teması net olarak

fiyatlanıyor. ABD’de dün Boeing bu temadan en çok yararlanan şirket oldu ve %4 yükseliş kaydetti. Öte yandan Başkan Biden’ın 6 trilyon dolarlık bütçe teklifi de tüm

piyasalarda etkisini hissettiriyor. ABD 10 yıllık tahvil faizleri hem ekonomik gidişat hem de bütçe dolayısıyla %1.62 seviyesinden işlem görüyor. Piyasada halen

enflasyon endişeleri ve ters repo ihaleleri sebebiyle FED’e yönelik beklentiler yoğun. Bu nedenle bugün ABD’de açıklanacak kişisel gelir ve tüketici güven endeksi

takip edilebilir. İçeride ise, dış ticaret dengesi, ekonomik güven endeksi ve TCMB finansal istikrar raporu yayınlanacak. Ayrıca kredi derecelendirme kuruluşu

S&P’den de kredi not değerlendirmesi bekleniyor.

BIST-100 endeksinin güne hafif pozitif başlamasını bekliyoruz. Kısa vadede temkinli yaklaştığımız endekste dalgalanmanın devamını bekliyoruz. Teknik olarak 1,435-

1,440 direnç bölgesi iken 1,405-1,400 destek seviyeleri olarak izlenebilir. Kısa vadeli dalgalanma içinde havacılık, enerji ve madencilik sektörleri tercih edilebilir.

Son birkaç gündür güçlenen bankacılık endeksinde ise 1,205 seviyesin kritik direnç olarak izlemeye devam ediyoruz.

USDTRY—USDRUB—USDZAR—USDBRL 2021 performansları (%) XU100—XBANK—XUSIN 2021 performansları
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BIST-100                                                                                    28.05.2021Yatırım Danışmanlığı

 BIST-100 endeksinin güne hafif pozitif başlamasını bekliyoruz.

 Kısa vadede temkinli yaklaştığımız endekste dalgalanmanın devamını bekliyoruz. Teknik

olarak 1,435-1,440 direnç bölgesi iken 1,405-1,400 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

Kısa vadeli dalgalanma içinde havacılık, enerji ve madencilik sektörleri tercih edilebilir.

Son birkaç gündür güçlenen bankacılık endeksinde ise 1,205 seviyesin kritik direnç olarak

izlemeye devam ediyoruz.

BIST-100 (Günlük)

Kurum Net İşlem 

YATIRIM FINANSMAN 375.259.164

GEDIK YATIRIM 297.649.616

QNB FINANS YAT. 103.454.055

UNLU MENKUL DEGERLER 98.381.254

YAPI KREDI YAT. 66.138.311

Diğer 421.293.688

Kurum Net İşlem 

GLOBAL MENKUL -428.342.435

AK YATIRIM -328.845.508

BANK-OF-AMERICA YATIRIM BANK -294.580.925

CREDIT SUISSE MENKUL -148.874.168

TACIRLER YAT. -72.581.933

Diğer -88.938.709

Aracı Kurum Pozisyonları - Günlük

Aracı Kurum Pozisyonları – Yılbaşından Bugüne

Kurum Net İşlem 

ZIRAAT YAT. 2.252.046.932

GLOBAL MENKUL 2.016.131.315

HALK YATIRIM 1.850.223.281

DENIZ YATIRIM 1.804.588.323

VAKIF YAT. 1.793.979.354

Kurum Net İşlem 

BANK-OF-AMERICA YATIRIM -4.039.844.188

AK YATIRIM -3.569.355.737

TERA YATIRIM MENKUL -1.777.004.126

CITI MENKUL -1.578.174.040

MARBAS MENKUL -1.037.355.546
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VIOP-30 Haziran Vade Kontratı                                                       28.05.2021Yatırım Danışmanlığı

 Kontratta satışların devam etmesi halinde 1.500 seviyesini ilk destek olarak takip edeceğiz.

Bu seviyenin altında 1.490 ve 1.475 destek olarak izlenebilir.

 Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 1.520-1.540-1.560 seviyeleri direnç olarak izlenmelidir.

VIOP-30 (Günlük)

Kurum Net İşlem

TACIRLER YAT.  19.890

CREDIT SUISSE M 3.022

QNB FINANS YAT. 2.146

DENIZ YATIRIM  2.012

GARANTI YAT.   1.758

Diğer 11.066

Kurum Net İşlem

MEKSA YATIRIM  -8.941

BANK-OF-AMERICA -8.209

AK YATIRIM     -6.037

GCM YATIRIM MEN -3.921

TERA YATIRIM ME -3.504

Diğer -9.281

Aracı Kurum Pozisyonları - Günlük

Aracı Kurum Pozisyonları – Kümülatif

Kurum Net İşlem

TEB YATIRIM    236.534

BANK-OF-AMERICA 83.847

GEDIK YATIRIM  7.297

GCM YATIRIM MEN 3.677

DENIZ YATIRIM  1.963

Diğer 3.650

Kurum Net İşlem

IS YATIRIM     -87.220

HSBC YATIRIM   -64.707

GARANTI YAT.   -44.581

TACIRLER YAT.  -31.244

AK YATIRIM     -24.201

Diğer -85.015
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BIST-30 Destek-Direnç Tablosu                                                    28.05.2021Yatırım 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                                                            28.05.2021Yatırım 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                                                                                    28.05.2021Yatırım Danışmanlığı

 Dolar/TL kuru 8.50 direncini test ediyor. 8.50 üzerinde 8.58 direnci ilk hedef haline gelebilir. Olası geri çekilmelerde ise 8.37-8.25-8.10 seviyeleri destek

olarak izlenebilir. 8.37 üzerinde kalındıkça kısa vadeli yükselen trend görünümünün devam edeceğini düşünüyoruz.

 Bugün ABD’de açıklanacak olan çekirdek kişisel tüketim giderleri fiyat endeksi, ABD’de enflasyonun seyrine dair bir gösterge olacağından fiyatlamalara etki

edebilir. Bugün ayrıca S&P’nin Türkiye için açıklayacağı kredi notu değerlendirme raporu takip edilecek.

USD/TL (Günlük) USDTRY—USDRUB—USDZAR—USDBRL 2021 performansları (%)



8

VIOP Döviz                                                                                 28.05.2021Yatırım Danışmanlığı

 Haziran vadeli Dolar/TL kontratında, yukarı yönlü hareketlerin devamı

halinde 8.66 ve 8.75 seviyeleri direnç olarak izlenmelidir. 8.55 ve 8.50

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 10.60 seviyesi direnç,

10.50 ve 10.45 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.
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Euro/Dolar                                                                                 28.05.2021Yatırım Danışmanlığı

 Paritede yukarı yönlü beklentimizi koruyoruz. 1.22 üzerinde kalıcı fiyatlamalar, 1.24-1.25 bölgesine hareketin başlaması için tetikleyici olabilir. Kısa vadeli

işlemler için 1.2240 ve 1.23 direnç, geri çekilmelerde 1.2150 ve 1.21 destek seviyeleri olarak izlenebilir. Yukarı yönlü görüşümüz üzerinde en önemli risk,

ABD’de gündemde kalmaya devam eden enflasyon ve sıkça tartışılan tapering konusunun erken gündeme gelme ihtimali olarak görünüyor.

EUR/USD (Haftalık) Dolar Endeksi (Günlük) 
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Ons Altın - Gümüş                                                                       28.05.2021Yatırım Danışmanlığı

 Ons altın 1.900 üzerinde kalmakta zorlanıyor. Teknik olarak aşırı alım

bölgesinde olan altında kar satışlarının yaşanabileceğini düşünüyoruz.

1.875 ve 1.850 olası satışlarda destek olarak izlenebilir. Haftanın en

önemli verisi bugün ABD’de açıklanacak olan çekirdek kişisel tüketim

giderleri fiyat endeksi olacak. Verinin beklentiler üzerinde gelmesi

halinde tekrar enflasyon endişeleri ile altında yukarı yönde hareketlilik

görülebilir.

XAUUSD (Günlük) XAGUSD (Günlük)

 Ons gümüş 28.00 direnci üzerinde kalmakta zorlanıyor. Alımların

devam etmesi halinde 28.00 ve 28.80 seviyelerini direnç olarak takip

ediyor olacağız. 27.40 ise geri çekilmelerde kısa vadeli trendin ana

desteği olarak izlenmelidir. Bu seviye altında kısa vadeli görünüm bir

miktar bozulabilir.
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Brent Petrol                                                                               28.05.2021Yatırım Danışmanlığı

 Petrol fiyatları, İran ile ilgili haber akışına rağmen pozitif seyretmeye devam ediyor. Özellikle talepteki canlanma ve Hindistan’da salgının bir miktar kontrol

altına alınması pozitif fiyatlanıyor. Alıcılı seyrin devam etmesi halinde Brent’te 69.50 ve 70.00 dirençlerini takip ediyor olacağız. Geri çekilmelerde ise

67.75 destek seviyesi olarak takip edilmelidir. İran ile ilgili nükleer anlaşma konusu kısa vadede petrol fiyatları üzerinde en önemli risk olmaya devam

edecektir.

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


