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Piyasa Gelişmeleri                                                                      11.06.2021Yatırım Danışmanlığı

Güne alımlarla başlayan endeks gün içinde güçlü seyretti ve günü %0.52 artışla, 1,456 seviyesinden kapattı. İşlem hacmi 16.3 milyar TL olarak gerçekleşirken,

endekse dahil olan 53 hisse değer kazandı, 45 hisse ise değer kaybetti. Güne başlarken, sabah saatlerinde dolar/TL 8.45 seviyesinden işlem görürken, yurtdışı vadeli

piyasalarda ise pozitif bir seyir izleniyor.

Küresel piyasalarda çok yoğun gündeme rağmen iyimserlik devam ediyor. Dün ECB’nin büyüme tahminlerini yukarı revize etmesi ve varlık alım programına aynı hızla

devam edeceğini açıklaması Avrupa’da pozitif fiyatlanırken, ABD’de beklentilerin üzerinde, %5 seviyesinde gerçekleşen enflasyona rağmen fiyatlamalar bozulmadı.

ABD 10 yıllık tahvil faizi % 1.44 seviyesine gerilerken, dolar endeksi de 90 seviyesinin altına kaydı. Enflasyonun alt kalemlerinde daha çok mevsimsel etkiler sebebiyle

yükseliş görüldüğü fikri iyimserliğe katkıda bulundu, ancak bu konu yeni değil ve tahminler bu bilinenlere göre yapıldığından, önümüzdeki dönemde enflasyonun

sorun olarak kalmaya devam etmesini bekliyoruz. Özellikle fiyatlamalarda dolar endeksinin 89.50-90.50 bandını ne yönde kıracağı önemli olacak. Bugün içeride

sanayi üretimi ve TCMB beklenti anketi, ABD’de ise Michigan Universitesi güven endeksi yayınlanacak. İçeride iyimserliğin ana sebebi NATO öncesi beklentiler, bu

nedenle fiyatlamaların iyimser şekilde devamını bekliyoruz.

BIST-100 endeksinin güne pozitif seyirle başlamasını bekliyoruz. Teknik olarak 1,450 üzerindeki kapanışları olumlu değerlendiriyoruz. 1,480-1,500 direnç bölgesi iken

1,445-1,430 seviyelerini destek olarak takip ediyoruz. Sektörel bazda mali sektörü beğenmeye devam ediyoruz.

USDTRY—USDRUB—USDZAR—USDBRL 2021 performansları (%) XU100—XUSIN—XBANK 2021 performansları (%)
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BIST-100                                                                                    11.06.2021Yatırım Danışmanlığı

 BIST-100 endeksinin güne pozitif seyirle başlamasını bekliyoruz.

 Teknik olarak 1,450 üzerindeki kapanışları olumlu değerlendiriyoruz. 1,480-1,500 direnç

bölgesi iken 1,445-1,430 seviyelerini destek olarak takip ediyoruz. Sektörel bazda mali

sektörü beğenmeye devam ediyoruz.

BIST-100 (Günlük)

Kurum Net İşlem 

TACIRLER YAT. 189.024.659

IS YATIRIM 153.210.912

GARANTI YAT. 106.491.937

CREDIT SUISSE MENKUL 62.204.284

UNLU MENKUL DEGERLER 28.974.832

Diğer 127.494.966

Kurum Net İşlem 

GEDIK YATIRIM -125.327.345

YAPI KREDI YAT. -103.143.241

GLOBAL MENKUL -83.240.563

AK YATIRIM -61.268.436

QNB FINANS YAT. -42.319.210

Diğer -252.102.789

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                                                       11.06.2021Yatırım Danışmanlığı

 Kontratta alımların devam etmesi halinde 1.580 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 1.570-1.560-1.550 seviyeleri destek olarak izlenmelidir.

VIOP-30 (Günlük)

Kurum Net İşlem

AK YATIRIM     5.895

TERA YATIRIM ME 5.862

YAPI KREDI YAT. 3.816

CREDIT SUISSE M 1.741

INFO YATIRIM ME 940

Diğer 4.640

Kurum Net İşlem

TACIRLER YAT.  -7.040

GCM YATIRIM MEN -6.672

GLOBAL MENKUL  -2.527

BANK-OF-AMERICA -2.490

HSBC YATIRIM   -1.161

Diğer -3.004

Aracı Kurum Pozisyonları - Günlük

Aracı Kurum Pozisyonları – Yılbaşından Bugüne

Kurum Net İşlem

TEB YATIRIM    199.307

BANK-OF-AMERICA 109.464

GCM YATIRIM MEN 10.620

GEDIK YATIRIM  8.597

MEKSA YATIRIM  2.512

Diğer 11.252

Kurum Net İşlem

IS YATIRIM     -105.925

HSBC YATIRIM   -58.374

GARANTI YAT.   -48.806

TACIRLER YAT.  -32.248

YAPI KREDI YAT. -16.612

Diğer -79.787
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BIST-30 Destek-Direnç Tablosu                                                    11.06.2021Yatırım 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                                                            11.06.2021Yatırım 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                                                                                    11.06.2021Yatırım Danışmanlığı

 Dün açıklanan ABD enflasyonu beklentilerin üzerinde gelirken (beklenti: %4.7, gerçekleşen: %5.00), verinin ardından küresel piyasalarda risk iştahının

azalmadığı görülüyor. Piyasada enflasyondaki yükselişin geçici olduğuna yönelik görüşler artmış durumda. ABD yönetiminden bir yetkili yaptığı açıklamada,

enflasyonda tepenin bu yaz görüleceğini ve sonbaharda enflasyonun düşmesini beklediklerini açıkladı. Reuters’in yaptığı ankete göre ise, ekonomistler

FED’in Ağustos veya Eylül ayında tahvil alım programını azaltmak için bir strateji açıklamasını bekliyor. Ancak genel beklenti tahvil alımlarının gelecek sene

azaltılmaya başlanacağı yönünde. ABD enflasyonu ile ilgili beklentiler gelişmekte olan ülke para birimlerini desteklerken, NATO zirvesiyle ilgili beklentilerin

de etkisiyle Türk Lirası haftanın en iyi performans gösteren para birimi durumunda.

 Dolar/TL kuru sabah saatlerinde 8.43 seviyesinde işlem görüyor. Bu aşamada 8.42 seviyesinin önemli bir ara destek olduğunu düşünüyoruz. Bu seviye altına

gelinmesi halinde 8.30 seviyesi hedef haline gelebilir. Yukarıda ise 8.50 ve 8.58 seviyelerini direnç olarak takip ediyor olacağız. İçeride piyasalar bugün

TCMB beklenti anketini takip edecek.

USD/TL (4 Saatlik)
Gelişmekte olan ülke para birimlerinin hafta başından bugüne dolara 

karşı performansı (%)
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VIOP Döviz                                                                                 11.06.2021Yatırım Danışmanlığı

 Haziran vadeli Dolar/TL kontratında 8.55 kritik seviye olarak izlenebilir.

Bu seviye altında kalıcılık sağlanması halinde 8.42 ve 8.32 destekleri

hedeflenebilir. Yukarıda ise 8.65 ve 8.76 önemli direnç seviyeleri olarak

izlenmelidir.

VIOP- Dolar/TL Haziran Vade Kontratı (Günlük) VIOP- Euro/TL Haziran Vade Kontratı (Saatlik)

 Haziran vadeli Euro/TL kontratında 10.40 desteğinin altında 10.24

seviyesi hedeflenebilir. Yukarıda ise 10.45 ve 10.50 ilk direnç

seviyeleri olarak takip edilmelidir.
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Euro/Dolar                                                                                 11.06.2021Yatırım Danışmanlığı

 Dün ECB’nin büyüme tahminlerini yukarı revize etmesi ve varlık alım programına aynı hızla devam edeceğini açıklaması Avrupa’da pozitif fiyatlanırken,

ABD’de beklentilerin üzerinde %5 seviyesinde gerçekleşen enflasyona rağmen fiyatlamalar bozulmadı. Beklentilerin üzerinde gelen ABD enflasyonunun

ardından paritede volatilite yüksek seyretmeye devam ederken, dalgalı seyir devam ediyor. 1.2150-1.22 bandında dalgalanan paritede, 1.22 ve 1.2260

direnç, 1.2150 ve 1.21 destek olarak takip edilebilir. Özellikle fiyatlamalarda dolar endeksinin 89.50-90.50 bandını ne yönde kıracağı önemli olacak.

EUR/USD (Günlük) Dolar Endeksi (Günlük) 
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Ons Altın - Gümüş                                                                       11.06.2021Yatırım Danışmanlığı

 Beklentinin üzerinde açıklanan ABD enflasyon verisi sonrasında dalgalı

seyreden ons altında, teknik olarak kısa vadeli yükselen trend

korunurken, sabah saatlerinde tekrar 1.900 direnci test ediliyor.

Enflasyon verisinin ardından oluşan beklentiler ve mevcut fiyatlamalar

ile reel faizlerin bir süre daha düşük kalacağını, değerli metallerin de bu

durumdan kısa vadede yararlanacağını düşünüyoruz. Ons altında 1.950

seviyesi kısa vadede hedef haline gelebilir. Yukarı hareketlerde 1.900 ve

1.915 direnç olarak izlenmelidir. 1.880-1.870 ve 1.855 seviyeleri ise aşağı

yönlü hareketlerde destek seviyeleri olarak izlenmelidir.

XAUUSD (Günlük) XAGUSD (Günlük)

 Ons gümüşte geçen hafta gelen satışlarla yukarı yönlü trend görünümü

bozulurken, dün gelen alımlarla 28.00 direnci tekrar aşılmış durumda.

Teknik olarak yükselen trende geri dönüş için 28.30 üzeri kapanışlar

görmemiz gerekiyor. 28.30 üzerinde 28.80 ve 30.00 dirençlerini takip

ediyor olacağız. Aşağıda ise 27.50 ve 27.00 seviyelerini destek olarak

izlemeye devam ediyoruz. Gümüşte orta-uzun vadeli yükseliş

beklentimizi koruyoruz.
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Brent Petrol                                                                               11.06.2021Yatırım 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. Dün, ABD’nin bazı İran’lı yetkililer ile ilgili

yaptırımları kaldıracağına dair haber akışı petrol piyasasında satışa neden olurken, bu fiyatlamanın geçici olacağını düşünüyoruz. 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


