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Piyasa Gelişmeleri                                                                      1.06.2021Yatırım Danışmanlığı

Güne yatay seyirle başlayan BIST100 endeksi haftanın ilk işlem gününde düşük hacimli dalgalı bir seyir izledi ve %0.11 kayıpla 1,420 seviyesinden kapanış yaptı. İşlem

hacmi 12.9 milyar TL olarak gerçekleşirken, endekse dahil olan 43 hisse değer kazandı, 49 hisse ise değer kaybetti. Güne başlarken, sabah saatlerinde dolar/TL 8.50

seviyesinden işlem görürken, yurtdışı vadeli piyasalarda da pozitif bir seyir izleniyor.

Haftaya sakin bir başlangıç yapan piyasalarda, ABD ve İngiltere’nin kapalı olması sebebiyle dün düşük hacimli sakin seyir izlendi. Almanya’da enflasyon beklentilere

paralel gerçekleşse de dünyada her ülke gibi son yıllara göre yükseliş kaydetti. İçeride ise ilk çeyrek büyüme verisi açıklandı. Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yıllık

%6.7 büyümesi beklenirken % 7 büyüdü. Bu veri ile beraber 2021 yılını %6 ve üzeri kapatma ihtimalinin arttığını söyleyebiliriz. Öte yandan dün yapılan kabine

toplantısının ardından kademeli normalleşme adımları açıklandı. Bugün tüm dünyada açıklanacak olan PMI verileri takip edilecek.

BIST-100 endeksinin güne hafif pozitif seyirle başlamasını bekliyoruz. Kısa vadede temkinli yaklaştığımız endekste dalgalanmanın devamını bekliyoruz.

Teknik olarak 1,430-1,440 direnç bölgesi iken 1,405-1,400 destek seviyeleri olarak izlenebilir. Bankacılık endeksinde ise 1,190 seviyesini önemsiyoruz.

USDTRY—USDRUB—USDZAR—USDBRL 2021 performansları (%) XU100—XUSIN—XBANK 2021 performansları (%)
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BIST-100                                                                                    1.06.2021Yatırım Danışmanlığı

 BIST-100 endeksinin güne hafif pozitif seyirle başlamasını bekliyoruz.

 Kısa vadede temkinli yaklaştığımız endekste dalgalanmanın devamını bekliyoruz.

Teknik olarak 1,430-1,440 direnç bölgesi iken 1,405-1,400 destek seviyeleri olarak

izlenebilir. Bankacılık endeksinde ise 1,190 seviyesini önemsiyoruz.

BIST-100 (Günlük)

Kurum Net İşlem 

IS YATIRIM 108.322.877

GLOBAL MENKUL 94.385.423

HSBC YATIRIM 79.630.276

YAPI KREDI YAT. 38.544.539

ZIRAAT YAT. 33.363.905

Diğer 211.205.025

Kurum Net İşlem 

TACIRLER YAT. -211.191.211

GEDIK YATIRIM -98.643.846

VAKIF YAT. -59.891.531

A1 CAPITAL MENKUL DEGERLER -40.776.033

MARBAS MENKUL -23.963.599

Diğer -130.700.861

Aracı Kurum Pozisyonları - Günlük

Aracı Kurum Pozisyonları – Yılbaşından Bugüne

Kurum Net İşlem 

ZIRAAT YAT. 2.222.797.488

HALK YATIRIM 1.912.882.304

GLOBAL MENKUL 1.785.898.564

VAKIF YAT. 1.753.967.465

GEDIK YATIRIM 1.727.676.579

Kurum Net İşlem 

BANK-OF-AMERICA YATIRIM -4.113.754.155

AK YATIRIM -3.899.782.206

TERA YATIRIM MENKUL -1.848.648.636

CITI MENKUL -1.574.111.121

MARBAS MENKUL -1.029.795.528
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VIOP-30 Haziran Vade Kontratı                                                       1.06.2021Yatırım Danışmanlığı

 Kontratta satışların devam etmesi halinde 1.520 seviyesini ilk destek olarak takip edeceğiz.

Bu seviyenin altında 1.510 ve 1.500 destek olarak izlenebilir.

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

VIOP-30 (Günlük)

Kurum Net İşlem

TACIRLER YAT.  10.224

QNB FINANS YAT. 4.263

DENIZ YATIRIM  2.083

VAKIF YAT.     2.008

ICBC TURKEY YAT 1.129

Diğer 5.302

Kurum Net İşlem

IS YATIRIM     -7.643

BANK-OF-AMERICA -5.611

TEB YATIRIM    -5.080

GCM YATIRIM MEN -3.246

CREDIT SUISSE M -681

Diğer -2.748

Aracı Kurum Pozisyonları - Günlük

Aracı Kurum Pozisyonları – Kümülatif

Kurum Net İşlem

TEB YATIRIM    226.210

BANK-OF-AMERICA 77.974

GCM YATIRIM MEN 7.751

GEDIK YATIRIM  7.006

DENIZ YATIRIM  2.271

Diğer 3.982

Kurum Net İşlem

IS YATIRIM     -96.029

HSBC YATIRIM   -66.349

GARANTI YAT.   -45.300

AK YATIRIM     -20.130

YAPI KREDI YAT. -13.918

Diğer -83.468
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BIST-30 Destek-Direnç Tablosu                                                    1.06.2021Yatırım 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                                                            1.06.2021Yatırım 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                                                                                    1.06.2021Yatırım Danışmanlığı

 Dolar/TL kurunda 8.58 seviyesini direnç olarak izlemeye devam ediyoruz. 8.58 üzerinde olası kapanışlarda yukarı yönlü hareketin devam etmesi

beklenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 8.40-8.25-8.10 seviyeleri destek olarak izlenebilir. 8.40 üzerinde kalındıkça kısa vadeli yükselen trend

görünümünün devam edeceğini düşünüyoruz.

 Bu hafta hem yurt içinde hem küresel piyasalarda veri akışı yoğun olacak. İçeride Perşembe günü açıklanacak olan enflasyon verileri en önemli veri olarak

görünüyor. Ekonomistlerin beklentisi enflasyonun yıllık bazda %17.41 düzeyine ulaşacağı yönünde. Ayrıca Cuma günü Moody’s Türkiye için kredi

değerlendirme raporunu açıklayacak. Küresel tarafta ise PMI verileri ve ABD’de açıklanacak olan istihdam verileri fiyatlamalar açısından önemli olacak.

USD/TL (Günlük) USDTRY—USDRUB—USDZAR—USDBRL 2021 performansları (%)
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VIOP Döviz                                                                                 1.06.2021Yatırım Danışmanlığı

 Haziran vadeli Dolar/TL kontratında, yukarı yönlü hareketlerin devamı

halinde 8.76 ve 8.90 seviyeleri direnç olarak izlenmelidir. 8.65 ve 8.55

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 10.65 seviyesi direnç,

10.60 ve 10.55 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.
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Euro/Dolar                                                                                 1.06.2021Yatırım Danışmanlığı

 Paritede dalgalı seyir sürüyor. Mevcut durumda yukarı yönlü beklentimizi korumaya devam ediyoruz ancak 1.22 üzerinde kalıcılık bu beklentimiz açısından

önemli olacaktır. 1.22 üzerinde kalıcı fiyatlamalar, 1.24-1.25 bölgesine hareketin başlaması için tetikleyici olabilir. Dolar endeksinde ise 89.00-90.00

bölgesinde bir dip oluşumu dikkat çekiyor. Paritede yön tayini için dolar endeksindeki seyir de önemli olacak. Özellikle 91.00 üzerinde risk artacaktır.

Paritede kısa vadeli işlemler için 1.2265 ve 1.23 direnç, geri çekilmelerde 1.2180 ve 1.2140 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

EUR/USD (Haftalık) Dolar Endeksi (Günlük) 



10

Ons Altın - Gümüş                                                                       1.06.2021Yatırım Danışmanlığı

 Ons altında yukarı yönlü hareket devam ediyor. CFTC verilerine göre

altın özelinde vadeli işlem ve opsiyon piyasalarında alınan long

pozisyonlar yükselmeye devam ediyor. Kısa vadede yukarı yönlü

hareketin 1.950 seviyesine doğru devam etmesini bekliyoruz. Teknik

olarak aşırı alım bölgesinde olan altında olası kar satışlarında 1.875 ve

1.850 destek olarak izlenebilir. ABD tarafında açıklanacak olan istihdam

verileri bu hafta fiyatlamalar açısından önemli olacak.

XAUUSD (Günlük) XAGUSD (Günlük)

 Ons gümüşte yukarı trend sürüyor. 28.00 direncinin tekrar aşıldığı

görülüyor. Alımların devam etmesi halinde 28.85 ve 30.00 seviyelerini

direnç olarak takip ediyor olacağız. 27.70 ise geri çekilmelerde kısa

vadeli trendin ana desteği olarak izlenmelidir. Bu seviye altında kısa

vadeli görünüm bir miktar bozulabilir. Gümüşte orta vadeli yukarı

yönlü beklentimizi koruyoruz.
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Brent Petrol                                                                               1.06.2021Yatırım 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. Petrol piyasasında bu hafta gözler bugün gerçekleştirilecek olan OPEC+ toplantısında olacak. Brent petrol, OPEC+’ten

toplantı öncesinde gelen raporun ardından 70 doları gördü. OPEC+’in raporuna göre salgın döneminde artan stokların büyük bir kısmı erirken, stokların

kalanı da yılın ikinci yarısında hızlı bir düşüş kaydedecek. Toplantının ardından Temmuz’dan itibaren üretim artırımı açıklanması bekleniyor.

 Alıcılı seyrin devam etmesi halinde Brent’te 71.10 direncini takip ediyor olacağız. Geri çekilmelerde ise 69.50 ilk destek seviyesi olarak takip edilmelidir.

Brent (Günlük) ABD Ham Petrol Stokları

Kaynak: U.S. Energy Information Administration
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Yatırım Danışmanlığı ve Bireysel Portföy Yönetimi

Altan AYDIN

ALTAN.AYDIN@vakifyatirim.com.tr

Eren KURU

EREN.KURU@vakifyatirim.com.tr

Umut Deniz PAK

UMUTDENIZ.PAK@vakifyatirim.com.tr

Direktör

Analist

Analist

Yatırım Danışmanlığı
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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


