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Piyasa Gelişmeleri                                                                      16.06.2021Yatırım Danışmanlığı

Güne satıcılı seyirle başlayan BIST100 endeksi gün içinde zayıf seyretse de günün ikinci yarısında tepki alımlarıyla 1,442 seviyesinden kapattı. İşlem hacmi 16.6

milyar TL olarak gerçekleşirken, endekse dahil olan 19 hisse değer kazandı, 75 hisse ise değer kaybetti. Güne başlarken, sabah saatlerinde dolar/TL 8.56

seviyesinden işlem görürken, yurtdışı vadeli piyasalarda ise yatay seyir izleniyor.

FED toplantısı öncesinde küresel piyasalarda bekleyiş havası hakim. Dolar endeksi, tahvil faizleri ve hisse endeksleri haftaya yatay başlangıç yaptı ve oldukça sakin

seyretti. Dün ABD’de açıklanan veriler beklentilerin altında kalsa da enflasyon endişeleri sürüyor. Her ne kadar son enflasyon verisi sonrasında “geçici” olabileceğine

dair görüşler artmış olsa da FED’in buna yönelik tavrı merak konusu. Bir diğer konu ise varlık alımlarına ilişkin program olacak. Fiyatlamalarda düşük tahvil faizleri,

zayıf ABD doları, güçlü hisse senedi görüntüsü henüz korunsa da, özellikle dolar endeksinin seyrini önemsiyoruz. Bugünkü toplantıda faiz artırımı yada başka bir

konuda yönlendirme beklenmiyor, bu nedenle şahin tarafta yer alacak bir tavır baskıyı ciddi anlamda artırabilir. Öte yandan içeride NATO sonrası gelişmeleri takip

ediyoruz. Dün Halkbank ile ilgili yapılan spekülasyonlar sert şekilde fiyatlandı ancak banka yaptığı açıklamada bu spekülasyonlara itibar edilmemesi gerektiğini

belirtti.

BIST-100 endeksinin güne hafif negatif seyirle başlamasını bekliyoruz. Kısa vadede 1,435 desteği üzerinde satışların karşılandığını görüyoruz ancak 1,450 aşılmadıkça

temkinli kalmayı tercih ediyoruz. Endekste 1,435 zarar-kes seviyesi olarak takip edilebilir.

USDTRY—USDRUB—USDZAR—USDBRL 2021 performansları (%) XU100—XUSIN—XBANK 2021 performansları (%)
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BIST-100                                                                                    16.06.2021Yatırım Danışmanlığı

 BIST-100 endeksinin güne hafif negatif seyirle başlamasını bekliyoruz.

 Kısa vadede 1,435 desteği üzerinde satışların karşılandığını görüyoruz ancak 1,450

aşılmadıkça temkinli kalmayı tercih ediyoruz. Endekste 1,435 zarar-kes seviyesi olarak

takip edilebilir.

BIST-100 (Günlük)

Kurum Net İşlem 

GLOBAL MENKUL 74.557.732

A1 CAPITAL MENKUL DEGERLER 56.212.888

YATIRIM-FINANSMAN MENKUL 42.335.686

INFO YATIRIM MENKUL 39.840.622

YAPI KREDI YAT. 31.048.368

Diğer 148.146.919

Kurum Net İşlem 

SEKER YATIRIM -49.885.439

UNLU MENKUL DEGERLER -48.878.472

TEB YATIRIM -37.253.315

GEDIK YATIRIM -36.411.940

AK YATIRIM -35.403.051

Diğer -183.960.994

Aracı Kurum Pozisyonları - Günlük

Aracı Kurum Pozisyonları – Yılbaşından Bugüne

Kurum Net İşlem 

ZIRAAT YAT. 2.638.254.390

GARANTI YAT. 2.007.928.635

GLOBAL MENKUL 1.941.964.607

HALK YATIRIM 1.847.368.113

GEDIK YATIRIM 1.787.681.468

Diğer 9.587.992.129

Kurum Net İşlem 

BANK-OF-AMERICA YATIRIM -3.994.598.114

AK YATIRIM -3.815.199.681

TERA YATIRIM MENKUL -2.385.783.067

CITI MENKUL -1.588.172.714

MARBAS MENKUL -1.186.444.102

Diğer -6.834.610.076
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VIOP-30 Haziran Vade Kontratı                                                      16.06.2021Yatırım Danışmanlığı

 Kontratta yukarı yönlü hareketler gerçekleşmesi durumunda 1.570 seviyesini ilk direnç

olarak takip edeceğiz. Bu seviyenin aşılması halinde 1.585 ve 1.600 direnç seviyelerini

takip ediyor olacağız.

 Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 1.560 ve 1.550 seviyeleri destek olarak izlenebilir.

VIOP-30 (Günlük)

Kurum Net İşlem

YAPI KREDI YAT. 3.441

GEDIK YATIRIM  3.387

AK YATIRIM     2.314

TACIRLER YAT.  1.543

MEKSA YATIRIM  1.487

Diğer 10.894

Kurum Net İşlem

IS YATIRIM     -5.717

GCM YATIRIM MEN -5.099

HSBC YATIRIM   -2.932

CREDIT SUISSE M -2.928

ATA YATIRIM    -2.395

Diğer -3.995

Aracı Kurum Pozisyonları - Günlük

Aracı Kurum Pozisyonları – Yılbaşından Bugüne

Kurum Net İşlem

TEB YATIRIM    204.425

BANK-OF-AMERICA 113.883

YAPI KREDI YAT. 11.452

GEDIK YATIRIM  7.656

GCM YATIRIM MEN 4.904

Diğer 9.467

Kurum Net İşlem

IS YATIRIM     -111.593

HSBC YATIRIM   -61.433

GARANTI YAT.   -46.064

TACIRLER YAT.  -36.240

AK YATIRIM     -21.757

Diğer -74.700



5

BIST-30 Destek-Direnç Tablosu                                                    16.06.2021Yatırım 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                                                            16.06.2021Yatırım 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                                                                                    16.06.2021Yatırım Danışmanlığı

 Dolar/TL kuru sabah saatlerinde 8.55 seviyesinden işlem görüyor. Bu aşamada, 8.60 seviyesi trende geri dönüş anlamında önemli direnç haline geldi.

Aşağıda ise 8.50 ve 8.40 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.

 Bugün piyasaların gözü FED faiz toplantısında olacak. Yarın gerçekleştirilecek TCMB PPK toplantısı da TL varlıkların seyri açısından önemli olacaktır.

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

performansı (%)
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VIOP Döviz                                                                                 16.06.2021Yatırım Danışmanlığı

 Haziran vadeli Dolar/TL kontratında 8.50-8.35 destek seviyeleri, 8.65 ve

8.76 ise direnç seviyeleri olarak izlenebilir.

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

 Haziran vadeli Euro/TL kontratında 10.45-10.50 direnç, 10.35 ve 10.27

seviyeleri destek olarak izlenebilir.
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Euro/Dolar                                                                                 16.06.2021Yatırım Danışmanlığı

 Geçen haftaki volatil seyrin ardından FED toplantısı öncesinde dolar endeksi 90.50 seviyelerinde işlem görürken, parite 1.21 desteği üzerinde dalgalı

seyretmeye devam ediyor. Dolar lehine hareketin sürmesi ve 1.21 seviyesinin kırılması durumunda 1.2050 ve 1.20 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                                                                       16.06.2021Yatırım Danışmanlığı

 Ons altında teknik olarak görünümün bozulmasıyla ilk hedef olarak

izlediğimiz 1.840-1.850 bölgesi hafta başında 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                                                                               16.06.2021Yatırım 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, 74.20 ve 75.00 direnç, 73.50-73.00 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


