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Piyasa Gelişmeleri                                                                      10.06.2021Yatırım Danışmanlığı

Güne pozitif seyirle başlayan BIST100 endeksi gün içinde 1,450 direnci etrafında dalgalandı ve 1,449 seviyesinden kapanış yaptı. İşlem hacmi 13.5 milyar TL olarak

gerçekleşirken, endekse dahil olan 43 hisse değer kazandı, 52 hisse ise değer kaybetti. Güne başlarken, sabah saatlerinde dolar/TL 8.5880 seviyesinden işlem

görürken, yurtdışı vadeli piyasalarda ise hafif pozitif bir seyir izleniyor.

Küresel piyasalar bugün ABD’de açıklanacak olan Mayıs ayı enflasyon verisine odaklanmış durumda. Piyasa katılımcıları, Nisan ayında %4.2 olan TÜFE’nin Mayıs ayında

%4.7 şeklinde gerçekleşmesini bekliyor. Bir süredir artan emtia fiyatlarıyla beraber, aşılanmanın etkisiyle ekonomilerin de yeniden açılmaya başlayacak olması

enflasyon endişelerini artırmıştı. Nitekim, çoğu ülkede enflasyon son aylarda yüksek seyrediyor. ABD’de ise %2 enflasyon hedefinin oldukça üzerindeki seyre rağmen

FED yetkilileri bu durumun geçici olacağını sık sık yinelediler. Bu nedenle bugün açıklanacak verinin nasıl gerçekleşeceği FED’in hamleleri açısından önemli olacak ve

beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi ABD dolarına değer kazandırabilir. Öte yandan bugün Avrupa Merkez Bankası(ECB) toplantısı da takip edilecek. Önümüzdeki

hafta yapılacak olan FED toplantısı öncesinde ECB’nin varlık alımlarını azaltma(tapering) noktasındaki duruşu merak ediliyor. Sabah saatlerinde dolar endeksi hafif

yukarıda, ABD 10 yıllık tahvil faizi ise %1.48 seviyesine gerilemiş durumda. İçeride herhangi bir haber akışı bulunmazken, dün hem ABD hem de Türkiye’den NATO

zirvesi öncesi gelen ılımlı açıklamalar fiyatlamaları destekleyebilir.

BIST-100 endeksinin yatay seyirle başlamasını bekliyoruz. Kısa vadede 1,450 direnç seviyesini kırmakta zorlanan endeksin bu seviye üzerinde kapanması halinde ivme

kazanmasını bekliyoruz. Teknik olarak görünüm hala güçlü, 1,445-1,430 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Özellikle bir süredir dikkat çektiğimiz bankacılık

endeksinde olumlu fiyatlanmanın devam etmesini bekliyoruz, 1,205 referans destek seviyesi olarak izlenebilir.

USDTRY—USDRUB—USDZAR—USDBRL 2021 performansları (%) XU100—XUSIN—XBANK 2021 performansları (%)
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BIST-100                                                                                    10.06.2021Yatırım Danışmanlığı

 BIST-100 endeksinin güne yatay seyirle başlamasını bekliyoruz.

 Kısa vadede 1,450 direnç seviyesini kırmakta zorlanan endeksin bu seviye üzerinde

kapanması halinde ivme kazanmasını bekliyoruz. Teknik olarak görünüm hala güçlü, 1,445-

1,430 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Özellikle bir süredir dikkat çektiğimiz

bankacılık endeksinde olumlu fiyatlanmanın devam etmesini bekliyoruz, 1,205 referans

destek seviyesi olarak izlenebilir.

BIST-100 (Günlük)

Kurum Net İşlem 

IS YATIRIM 113.057.985

UNLU MENKUL DEGERLER 102.280.266

GEDIK YATIRIM 57.094.712

ATA YATIRIM 41.487.961

GARANTI YAT. 31.685.039

Diğer 172.988.102

Kurum Net İşlem 

DENIZ YATIRIM -85.303.853

TACIRLER YAT. -84.294.939

TERA YATIRIM MENKUL -71.002.401

AK YATIRIM -51.110.968

OYAK YATIRIM -34.164.220

Diğer -192.697.063

Aracı Kurum Pozisyonları - Günlük

Aracı Kurum Pozisyonları – Yılbaşından Bugüne

Kurum Net İşlem 

ZIRAAT YAT. 2.346.838.406

GLOBAL MENKUL 1.958.120.142

GEDIK YATIRIM 1.936.749.658

GARANTI YAT. 1.869.265.820

HALK YATIRIM 1.837.563.098

Diğer 9.575.397.461

Kurum Net İşlem 

AK YATIRIM -4.088.601.545

BANK-OF-AMERICA YATIRIM -3.988.720.243

TERA YATIRIM MENKUL -2.263.180.026

CITI MENKUL -1.588.172.714

MARBAS MENKUL -1.089.696.191

Diğer -6.499.182.286
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VIOP-30 Haziran Vade Kontratı                                                       10.06.2021Yatırım Danışmanlığı

 Kontratta alımların devam etmesi halinde 1.575 seviyesini ilk direnç olarak takip edeceğiz.

Bu seviyenin aşılması halinde 1.590 ve 1.600 direnç seviyelerini takip ediyor olacağız.

 Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 1.560-1.550-1.535 seviyeleri destek olarak izlenmelidir.

VIOP-30 (Günlük)

Kurum Net İşlem

IS YATIRIM     7.784

GARANTI YAT.   3.686

VAKIF YAT.     1.141

ATA YATIRIM    695

MEKSA YATIRIM  529

Diğer 2.845

Kurum Net İşlem

TACIRLER YAT.  -4.498

TEB YATIRIM    -2.789

BANK-OF-AMERICA -2.133

ALNUS YATIRIM M -1.768

QNB FINANS YAT. -1.442

Diğer -4.050

Aracı Kurum Pozisyonları - Günlük

Aracı Kurum Pozisyonları – Yılbaşından Bugüne

Kurum Net İşlem

TEB YATIRIM    200.219

BANK-OF-AMERICA 111.954

GCM YATIRIM MEN 17.292

GEDIK YATIRIM  8.363

DENIZ YATIRIM  2.550

Diğer 7.801

Kurum Net İşlem

IS YATIRIM     -105.844

HSBC YATIRIM   -57.213

GARANTI YAT.   -48.699

TACIRLER YAT.  -25.208

YAPI KREDI YAT. -20.428

Diğer -90.787
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BIST-30 Destek-Direnç Tablosu                                                    10.06.2021Yatırım 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                                                            10.06.2021Yatırım 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                                                                                    10.06.2021Yatırım Danışmanlığı

 Bugün açıklanacak olan ABD enflasyonu öncesi Dolar/TL kurunda yatay seyir sürüyor. Kurda kısa vadede 8.65 ve 8.72 seviyelerini direnç, 8.58 ve 8.50

seviyelerini ise destek olarak takip etmeye devam ediyoruz. Teknik olarak 8.50 üzerinde kalındıkça yukarı yönlü trend görünümünün devamı beklenebilir. Bu

hafta ABD enflasyon verisi haricinde bugün gerçekleştirilecek ECB faiz toplantısı fiyatlamaları etkileyebilecek bir diğer faktör olacak. İçeride ise Cuma günü

TCMB beklenti anketi takip edilecek.

USD/TL (Günlük)
Gelişmekte olan ülke para birimlerinin hafta başından bugüne dolara 

karşı performansı (%)
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VIOP Döviz                                                                                 10.06.2021Yatırım Danışmanlığı

 Haziran vadeli Dolar/TL kontratında, yukarı yönlü hareketlerin devamı

halinde 8.76 ve 8.90 seviyeleri direnç olarak izlenmelidir. 8.65 ve 8.60

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 vadeli yükselen trend

görünümü bozuldu. Bu aşamada 10.65 ve 10.70 seviyesi direnç, 10.55

seviyesi ise ilk destek olarak takip edilebilir. 10.55 altında aşağı yönlü

hareketlerin hız kazanması beklenebilir.
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Euro/Dolar                                                                                 10.06.2021Yatırım 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, bugün 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                                                                       10.06.2021Yatırım Danışmanlığı

 Değerli metallerde dalgalı seyir sürüyor. Ons altında zaman zaman gelen

satışlara rağmen kısa vadeli yükselen trend korunuyor. Yukarı yönlü

hareketlerin devamı halinde 1.900 ve 1.915 seviyelerini direnç olarak

izlemeye devam edeceğiz. 1.880-1.870 ve 1.855 seviyeleri ise aşağı yönlü

hareketlerde destek seviyeleri olarak izlenmelidir. Bugün açıklanacak

olan ABD enflasyonu değerli metallerdeki seyir açısından kritik olacak.

XAUUSD (Günlük) XAGUSD (Günlük)

 Ons gümüşte geçen hafta gelen satışlarla yukarı yönlü trend görünümü

bozuldu. Yukarı yönlü trendin devamı için tekrar 28.00 üzerinde

fiyatlamalar görmemiz gerekiyor. 28.00 üzerinde 28.80 ilk direnç

olarak takip edilebilir. 28.00 seviyesinin tekrar üstüne gelinmediği

takdirde ise gümüşte 27.50 ve 27.00 destek seviyeleri hedef olarak

izlenebilir. Gümüşte orta-uzun vadeli yükseliş beklentimizi koruyoruz.
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Brent Petrol                                                                               10.06.2021Yatırım Danışmanlığı

 Geçen hafta 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.

 Enerji Enformasyon İdaresi’nin açıkladığı son resmi verilerde ham petrol stoklarındaki düşüşün sürdüğü görülüyor. Benzin stoklarında görülen artış ise dün

petrol piyasasında satışlara neden oldu. Ancak bu satışların geçici olduğu görüşündeyiz. Petrol fiyatlarında yukarı yönlü momentumun devam edeceğini

düşünüyoruz. Brent’te kısa vadede, takip ettiğimiz kanalın direnç bölgesi olan 72.60-73.00 ilk direnç bölgesi, 70.50 ve 69.70 ise önemli destek seviyeleri

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


