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Piyasa Gelişmeleri                                                                      7.06.2021Yatırım Danışmanlığı

Güne pozitif seyirle başlayan BIST100 endeksi günün geri kalanında dalgalı seyretse de gücünü korudu ve haftanın son işlem gününü % 0.34 artışla, 1,433

seviyesinden kapattı. İşlem hacmi 14.3 milyar TL olarak gerçekleşirken, endekse dahil olan 51 hisse değer kazandı, 40 hisse ise değer kaybetti. Güne başlarken,

sabah saatlerinde dolar/TL 8.67 seviyesinden işlem görürken, yurtdışı vadeli piyasalarda ise hafif satıcılı, yatay bir seyir izleniyor.

Geçtiğimiz haftayı çoğunlukla pozitif tarafta kapatan küresel hisse piyasalarında, Cuma günü ABD’de açıklanan tarım dışı istihdam verisi de görüntüyü bozmadı.

ABD’de işsizlik oranı düşerken, tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altına kalması hem FED’e hem de piyasalara oyun alanı sundu. Bu hafta ise ABD’de

enflasyon verisi çok kritik olacak. Son dönemde artan enflasyon endişeleriyle beraber FED üyelerinin enflasyonun geçici olacağına yönelik söylemleri devam ediyor.

Öte yandan hafta içinde ECB toplantısı da hemen hemen aynı bakış açısıyla izlenecek. Zira, ECB’nin de varlık alım programına yönelik tavrı merak ediliyor. Bugüne

baktığımızda ise veri akışı oldukça sakin, Almanya’da fabrika siparişleri, içeride ise Hazine nakit dengesi açıklanacak. Hafta sonu, Biden’ın altyapı harcamalarının

faydalı olduğunu belirten ABD Hazine Bakanı Yellen, bu sebeple bir miktar yukarıda oluşabilecek enflasyon ve faizin de toplum açısından olumlu olabileceğini

belirtti. Yellen’ın bu açıklamaları piyasada oynaklık yaratabilir.

BIST-100 endeksinin güne hafif negatif başlamasını bekliyoruz. Kısa vadede 1,425-1,410 ve 1,400 destek seviyeleri iken 1,440-1,450 direnç bölgesi olarak takip

edilebilir. Endekste 1,450 aşılmadıkça oynaklığın sürmesi beklenebilir. Bankacılık endeksinde ise teknik görüntü çok olumlu olmasına rağmen 1,200 direnç, 1,165

destek olarak izlenmelidir.

USDTRY—USDRUB—USDZAR—USDBRL 2021 performansları (%) XU100—XUSIN—XBANK 2021 performansları (%)
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BIST-100                                                                                    7.06.2021Yatırım Danışmanlığı

 BIST-100 endeksinin güne hafif negatif başlamasını bekliyoruz.

 Kısa vadede 1,425-1,410 ve 1,400 destek seviyeleri iken 1,440-1,450 direnç bölgesi olarak

takip edilebilir. Endekste 1,450 aşılmadıkça oynaklığın sürmesi beklenebilir. Bankacılık

endeksinde ise teknik görüntü çok olumlu olmasına rağmen 1,200 direnç, 1,165 destek

olarak izlenmelidir.

BIST-100 (Günlük)

Kurum Net İşlem 

UNLU MENKUL DEGERLER 86.762.139

QNB FINANS YAT. 75.717.883

A1 CAPITAL MENKUL DEGERLER 62.636.497

TEB YATIRIM 53.740.302

CREDIT SUISSE MENKUL 52.260.412

Diğer 220.402.237

Kurum Net İşlem 

GARANTI YAT. -89.208.887

TERA YATIRIM MENKUL -73.105.570

YATIRIM-FINANSMAN MENKUL -49.990.337

ALTERNATIF YATIRIM MENKUL -44.901.237

OYAK YATIRIM -43.848.846

Diğer -250.334.270

Aracı Kurum Pozisyonları - Günlük

Aracı Kurum Pozisyonları – Yılbaşından Bugüne

Kurum Net İşlem 

ZIRAAT YAT. 2.272.747.407

GLOBAL MENKUL 1.892.946.791

HALK YATIRIM 1.890.986.507

GARANTI YAT. 1.828.800.492

DENIZ YATIRIM 1.721.828.171

Kurum Net İşlem 

BANK-OF-AMERICA YATIRIM -4.018.591.136

AK YATIRIM -3.907.730.189

TERA YATIRIM MENKUL -1.975.702.998

CITI MENKUL -1.584.531.637

MARBAS MENKUL -1.079.845.934
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VIOP-30 Haziran Vade Kontratı                                                       7.06.2021Yatırım Danışmanlığı

 Kontratta alımların devam etmesi halinde 1.550 seviyesini ilk direnç olarak takip edeceğiz.

Bu seviyenin aşılması halinde 1.560 ve 1.575 dirençlerinin hedeflenebileceğini

düşünüyoruz.

 Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 1.535-1.520-1.510 seviyeleri destek olarak izlenmelidir.

VIOP-30 (Günlük)

Kurum Net İşlem

MEKSA YATIRIM  6.117

BANK-OF-AMERICA 5.998

AK YATIRIM     2.537

ING YATIRIM MEN 2.281

CREDIT SUISSE M 1.772

Diğer 8.398

Kurum Net İşlem

IS YATIRIM     -7.347

YAPI KREDI YAT. -6.233

GCM YATIRIM MEN -5.818

TEB YATIRIM    -3.514

DENIZ YATIRIM  -876

Diğer -3.315

Aracı Kurum Pozisyonları - Günlük

Aracı Kurum Pozisyonları – Kümülatif

Kurum Net İşlem

TEB YATIRIM    219.756

BANK-OF-AMERICA 85.709

GEDIK YATIRIM  7.441

GCM YATIRIM MEN 6.021

TACIRLER YAT.  3.167

Diğer 7.616

Kurum Net İşlem

IS YATIRIM     -110.911

HSBC YATIRIM   -56.780

GARANTI YAT.   -45.830

AK YATIRIM     -21.913

YAPI KREDI YAT. -18.724

Diğer -75.552
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BIST-30 Destek-Direnç Tablosu                                                    7.06.2021Yatırım 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                                                            7.06.2021Yatırım 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                                                                                    7.06.2021Yatırım Danışmanlığı

 ABD’de geçen hafta Perşembe günü açıklanan ADP istihdam verileri beklentilerden oldukça güçlü gelirken, verinin ardından dolar endeksinde görülen yukarı

yönlü hareketle beraber Dolar/TL kurunda da oynaklık arttı ve 8.70 seviyesinin üzerinde fiyatlamalar gördük. Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam

verisinin ise beklentilere göre zayıf gelmesiyle dolar endeksinde yukarı hareket bir miktar durulurken, Dolar/TL kuru da haftayı 8.65 seviyesinden kapattı.

Haftaya başlarken, hafta sonu ABD Hazine Bakanı Yellen’den gelen faizle ilgili açıklamalar piyasalarda ana gündem olarak görünüyor. Yellen’ın yaptığı

açıklamalar piyasaları önümüzdeki dönemde uygulanacak para politikalarına hazırlama niteliğinde görülüyor. Bu hafta veri akışı da yoğun olacak. Özellikle

Perşembe günü gerçekleştirilecek ECB faiz toplantısı ve yine aynı gün açıklanacak olan ABD enflasyonu fiyatlamaları etkileyebilir. İçeride ise TCMB beklenti

anketi takip edilecek.

 Dolar/TL kurunda kısa vadede 8.72 ve 8.77 direnç, 8.58 ve 8.50 destek olarak izlenebilir. Teknik olarak 8.50 üzerinde kalındıkça yukarı yönlü trend

görünümünün devamı beklenebilir.

USD/TL (Günlük) USDTRY—USDRUB—USDZAR—USDBRL 2021 performansları (%)
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VIOP Döviz                                                                                 7.06.2021Yatırım Danışmanlığı

 Haziran vadeli Dolar/TL kontratında, yukarı yönlü hareketlerin devamı

halinde 8.90 ve 9.00 seviyeleri direnç olarak izlenmelidir. 8.76 ve 8.65

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 10.72 ve 10.77 seviyesi

direnç, 10.65 ve 10.60 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.
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Euro/Dolar                                                                                 7.06.2021Yatırım Danışmanlığı

 ABD’de geçen hafta açıklanan istihdam verileri tapering endişelerini tekrar gündeme getirdi. Perşembe günü açıklanan ADP istihdam raporunun ardından

dolar endeksinde sert şekilde yukarı hareket gerçekleşirken, paritede ise 1.2110 seviyelerine kadar geri çekilme görüldü. Zayıf gelen tarım dışı istihdam

verisi ile paritede tepki alımları görsek de, paritenin bir süredir 1.22 üzerinde kalmakta zorlandığı görülüyor. ABD Hazine Bakanı Yellen’ın faizlerle ilgili

yaptığı açıklamanın ardından, bu hafta açıklanacak olan ABD enflasyon verileri fiyatlamalar açısından önemli olacak. Özellikle beklentilerden güçlü bir

enflasyon verisi görmemiz halinde dolardaki güçlenmenin devamını bekliyoruz. Bu durumda paritede 1.20 ve 1.19 destekleri hedef olarak izlenebilir.

1.2180-1.22 bölgesi ise paritede yukarı hareketlerde ilk direnç olarak izlenmelidir. Teknik olarak dip oluşumunu gerçekleştiren dolar endeksinde ise 91.00

üzerinde yukarı yönlü risk artacaktır.

EUR/USD (Günlük) Dolar Endeksi (Günlük) 
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Ons Altın - Gümüş                                                                       7.06.2021Yatırım Danışmanlığı

 Geçen hafta ons altında 1.900 seviyesi üzerinde ivme kaybı yaşandığını

ve kar satışları görebileceğimizi belirtmiştik. ABD’de gelen istihdam

verilerinin etkisiyle kısa vadeli trend desteğine kadar satışlar gerçekleşti.

Satışlar henüz teknik görüntüyü bozacak düzeyde değil. Haftaya

başlarken ise ABD Hazine Bakanı Yellen’ın açıklamaları değerli metaller

üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor. Satışların devam etmesi halinde

1.855-1.840 destek olarak takip edilebilir. 1.840 altında kapanışlar

görmemiz halinde aşağı yönlü hareketlerin devamı beklenebilir. 1.875-

1.900 seviyelerini ise direnç olarak izlemeye devam ediyoruz.

XAUUSD (Günlük) XAGUSD (Günlük)

 Ons gümüşte geçen hafta gelen satışlarla yukarı yönlü trend görünümü

bozuldu. 27.80 seviyesinin tekrar üstüne gelmedikçe gümüşte 27.00 ve

26.60 destek seviyeleri hedef olarak izlenebilir. Bu hafta açıklanacak

olan ABD enflasyonu değerli metallerdeki seyir açısından kritik olacak.
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Brent Petrol                                                                               7.06.2021Yatırım Danışmanlığı

 OPEC+ ülkeleri, Salı günü yapılan toplantının ardından Temmuz’da petrol arzını artırma planına bağlı kalacağını duyurdu. Mayıs ve Haziran ayındaki

artışların ardından Temmuz ayında da günlük 841 bin varillik artış olabileceği belirtildi. OPEC+ bir sonraki toplantısını 1 Temmuz’da gerçekleştirecek.

 OPEC+ toplantısından çıkan mesajlar petrol fiyatlarını desteklerken, temel faktörler de petrolde yükselişin sürebileceğine işaret ediyor. Ham petrol stokları

azalmaya devam ederken, stokların Haziran ayı sonunda pandemi öncesi seviyelere ulaşması bekleniyor. Birçok ülkede aşılamanın başarılı seyretmesi talebin

artmaya devam edeceğini gösteriyor.

 Petrol fiyatlarında yukarı yönlü momentumun devam edeceğini düşünüyoruz. Kısa vadede 71.20-72.00 seviyeleri direnç, 70.60 ve 69.70 seviyeleri ilk

destekler olarak izlenebilir.

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


