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Piyasa Gelişmeleri                                                                      15.06.2021Yatırım Danışmanlığı

Güne pozitif seyirle başlayan BIST100 endeksi gün içinde yatay seyretse de son saatlerde gelen kar satışlarıyla günü %0.45 düşüşle, 1,454 seviyesinden kapattı. İşlem

hacmi son 1 aylık ortalamanın %15 altında, 13.5 milyar TL olarak gerçekleşirken, endekse dahil olan 23 hisse değer kazandı, 75 hisse ise değer kaybetti. Güne

başlarken, sabah saatlerinde dolar/TL 8.47 seviyesinden işlem görürken, yurtdışı vadeli piyasalarda ise hafif pozitif bir seyir izleniyor.

Küresel piyasalar FED toplantısı öncesinde haftaya iyi bir başlangıç yaptı. ABD’de Nasdaq başta olmak üzere endeksleri pozitif kapanış yaparken, Avrupa’da yatay bir

seyir izlendi. Asya piyasalarında ise kar satışları hakimdi. Veri akışı açısından sakin olan günde NATO zirvesi yakından takip edildi. Uluslararası ilişkiler bağlamında

NATO ülkelerinin Çin ve Rusya’ya karşı tutumu değişmedi, Çin’in yükselişiyle ilgili ifadelere bakıldığında önümüzdeki dönemde özellikle Trump döneminde yaşanan

problemler yeniden gün yüzüne çıkabilir. Öte yandan dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı görüşmeler sonrasında yapıcı açıklamalar izlendi. Özellikle

NATO kanadında kullanılan Türkiye’ye yönelik ifadeler olumlu kabul edilebilir. Sayın Erdoğan’ın ABD Başkanı Biden ile yaptığı görüşmede ise iletişim kanallarının açık

tutularak gündem maddelerinin tartışılmaya devam edeceği sonucu çıktı. Bir süredir piyasada NATO Zirvesi’ne yönelik olumlu beklentiler fiyatlanmıştı, bu açıdan kar

satışı görülebilir. Bundan sonraki süreçte gerek İngiltere gerekse Rusya’nın özellikle turizm açısından kritik olan uçuş kararları takip edilecektir. Zira Sağlık Bakanı

sayın Fahrettin Koca’nın son açıklamalarıyla beraber aşılanma oranlarında ciddi bir yol kat edildiği görülüyor. Fiyatlamalarda FED öncesi bir değişiklik bulunmuyor,

dolar endeksi ve tahvil faizleri yatay seyrini koruyor. Bugün ABD’de açıklanacak olan ÜFE ve perakende satışlar verisi enflasyon beklentileri açısından önemli

olacaktır.

BIST-100 endeksinin güne hafif negatif seyirle başlamasını bekliyoruz. Teknik olarak 1,450 seviyesini gün içi referans, 1,435 seviyesini ise stop-loss olarak kabul

ediyoruz. Bir süredir bahsettiğimiz 1,480-1,500 bölgesini ise hedef olarak koruyoruz.

USDTRY—USDRUB—USDZAR—USDBRL 2021 performansları (%) XU100—XUSIN—XBANK 2021 performansları (%)
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BIST-100                                                                                    15.06.2021Yatırım Danışmanlığı

 BIST-100 endeksinin güne hafif negatif seyirle başlamasını bekliyoruz.

 Teknik olarak 1,450 seviyesini gün içi referans, 1,435 seviyesini ise stop-loss olarak kabul

ediyoruz. Bir süredir bahsettiğimiz 1,480-1,500 bölgesini ise hedef olarak koruyoruz.

BIST-100 (Günlük)

Kurum Net İşlem 

AK YATIRIM 172.198.981

OYAK YATIRIM 83.182.976

GARANTI YAT. 44.413.783

GEDIK YATIRIM 44.073.751

YAPI KREDI YAT. 41.436.922

Diğer 174.858.955

Kurum Net İşlem 

TERA YATIRIM MENKUL -88.472.525

INFO YATIRIM MENKUL -77.572.805

A1 CAPITAL MENKUL DEGERLER -54.815.507

QNB FINANS YAT. -52.390.715

TACIRLER YAT. -49.288.410

Diğer -237.625.411

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                                                      15.06.2021Yatırım Danışmanlığı

 Kontratta alımların devam etmesi halinde 1.585 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 1.565 ve 1.550 seviyeleri destek olarak izlenmelidir.

VIOP-30 (Günlük)

Kurum Net İşlem

YAPI KREDI YAT. 16.595

BANK-OF-AMERICA 4.714

IS YATIRIM     4.409

TEB YATIRIM    2.418

SANKO YATIRIM M 910

Diğer 4.561

Kurum Net İşlem

AK YATIRIM     -10.233

TACIRLER YAT.  -9.350

GCM YATIRIM MEN -4.070

HSBC YATIRIM   -2.818

GEDIK YATIRIM  -2.255

Diğer -4.881

Aracı Kurum Pozisyonları - Günlük

Aracı Kurum Pozisyonları – Yılbaşından Bugüne

Kurum Net İşlem

TEB YATIRIM    204.305

BANK-OF-AMERICA 115.219

GCM YATIRIM MEN 10.003

YAPI KREDI YAT. 8.011

GEDIK YATIRIM  4.269

Diğer 8.716

Kurum Net İşlem

IS YATIRIM     -105.876

HSBC YATIRIM   -58.501

GARANTI YAT.   -46.980

TACIRLER YAT.  -37.783

AK YATIRIM     -24.071

Diğer -77.312
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BIST-30 Destek-Direnç Tablosu                                                    15.06.2021Yatırım 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                                                            15.06.2021Yatırım 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.



7

Dolar/TL                                                                                    15.06.2021Yatırım Danışmanlığı

 Seans içi bir dip formasyonu oluşturan Dolar/TL kuru sabah saatlerinde 8.46 seviyesinden işlem görüyor. Bu aşamada 8.50 ve 8.58 seviyesini direnç olarak

izliyor olacağız. Aşağıda ise 8.40 ve 8.30 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.

 Veri akışı açısından oldukça yoğun olan haftada dün piyasalar NATO Liderler Zirvesi’ni takip etti. Çarşamba günü FED faiz toplantısı, Perşembe günü ise

TCMB faiz toplantısı izlenecek.

USD/TL (4 Saatlik)
Gelişmekte olan ülke para birimlerinin geçen hafta dolara karşı 

performansı (%)
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VIOP Döviz                                                                                 15.06.2021Yatırım Danışmanlığı

 Haziran vadeli Dolar/TL kontratında 8.32 destek, yukarıda ise 8.55 ve

8.65 ise direnç seviyeleri olarak izlenebilir.

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

 Haziran vadeli Euro/TL kontratında 10.27 ve 10.35 direnç, 10.11 ve

10.00 seviyeleri destek olarak izlenebilir.
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Euro/Dolar                                                                                 15.06.2021Yatırım Danışmanlığı

 Geçen haftaki volatil seyrin ardından FED toplantısı öncesinde dolarda hafif değer kazancı göze çarpıyor. Dolar endeksi 90.50 seviyelerinde işlem görürken,

parite ise 1.21 desteğinin hemen üzerinde işlem görüyor. Dolar lehine hareketin sürmesi ve 1.21 seviyesinin kırılması durumunda 1.20 ve 1.1950 seviyeleri

önemli destekler olarak izlenebilir. 1.2150 ise yukarı hareketlerde ilk direnç olarak takip edilmelidir. Geçen haftaki hareketin ardından paritede teknik

olarak aşağı yönlü riskin arttığını düşünüyoruz. Dolar endeksinde ise 91.00 yukarı hareketlerin devamı açısından kritik seviye olarak görünüyor.

EUR/USD (Günlük) Dolar Endeksi (Günlük) 
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Ons Altın - Gümüş                                                                       15.06.2021Yatırım Danışmanlığı

 Ons altında teknik olarak görünümün bozulmasıyla ilk hedef olarak

izlediğimiz 1.840-1.850 bölgesi dün test edildi. Bu bölgeden tepki

alımları gelirken, teknik görünümün hala alım yönünde pozisyon

alınabilecek durumda olmadığını düşünüyoruz. Tepkinin devam etmesi

durumunda 1.870 seviyesi ilk direnç olarak izlenebilir, 1.890 ise ana

direnç olarak takip edilmelidir. Aşağıda ise 1.850-1.840 destek bölgesini

izlemeye devam ediyor olacağız. FED toplantısından çıkacak sonuçlar bu

hafta fiyatlamalar açısından önemli olacak.

XAUUSD (Günlük) XAGUSD (4 Saatlik)

 Ons gümüşte yukarı yönlü trend görünümü bozulurken, zaman zaman

gelen alımlara rağmen trende geri dönüş sağlanamıyor. Teknik olarak

yükselen trende geri dönüş için 28.40 üzeri kapanışlar görmemiz

gerekiyor. 28.40 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 korumakla birlikte, 28.40 üzerinde kapanışlar görmedikçe

kısa vadede dalgalı seyrin devamını bekliyoruz.
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Brent Petrol                                                                               15.06.2021Yatırım Danışmanlığı

 Petrolde temel faktörler 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. Brent’te kısa vadede, 73.25-73.50 bölgesi direnç, 72.00-71.80 bölgesi destek

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


