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Piyasa Gelişmeleri                                                                      17.06.2021Yatırım Danışmanlığı

Güne yatay başlayan BIST100 endeksi günün geri kalanında zayıf seyretti ve %0.78 düşüşle, 1,431 seviyesinden kapanış yaptı. İşlem hacmi 12.4 milyar TL olarak

gerçekleşirken, endekse dahil olan 20 hisse değer kazandı, 72 hisse ise değer kaybetti. Güne başlarken, sabah saatlerinde dolar/TL 8.61 seviyesinden işlem görürken,

yurtdışı vadeli piyasalarda da negatif seyir izleniyor.

Haftanın en önemli gündem maddesi olan FED toplantısında piyasa beklentisine paralel olarak faiz ve varlık alım programı değiştirilmedi. Öte yandan makro

tahminlerde de ciddi anlamda revizyon görülmedi. Ancak nokta grafikte 2023 yılında birden fazla faiz artışı beklentisi yer almış, bu da FED’in daha şahin

görünmesine yol açmıştır. Enflasyonun halen geçici olduğunu ve varlık alım programını azaltma noktasına henüz çok yakın olmadığımızın ifade edilmesine karşın,

hem faiz artışı hem de tapering konularının konuşulması dahi piyasalarda negatif etki yaratmıştır. Dolar endeksi 91.4 seviyesine yükselirken, ABD 10 yıllık tahvil faizi

%1.58, ons altın $1,818 seviyesinden işlem görmektedir. Dün negatif tarafta kapatan hisse endekslerinde sabah saatlerinde satışın devam ettiğini görüyoruz. Dolar

endeksinin genel görüntüsü dip oluşumuna işaret ederken, temel faktörlerin de bunu desteklemeye başladığını görüyoruz. Ancak kısa vadede FED kararlarının biraz

fazla negatif fiyatlandığı kanaatindeyiz. Bu nedenle ilk satışın ardından yurtdışında toparlanma beklenebilir. İçeride ise bugün TCMB faiz kararı takip edilecek.

Piyasa beklentisi %19 olan politika faizinin sabit bırakılacağı şeklinde yoğunlaşıyor. Enflasyonun gidişatı ve yurtdışı görünüm TCMB’nin karar metnini daha yakından

takip etmemize sebep olacaktır.

BIST-100 endeksinin güne satışlarla başlamasını bekliyoruz. Teknik olarak 1,435 seviyesi altında görünüm bozuluyor, 1,410-1,400 destek bölgesi öne çıkıyor. 1,440-

1,450 ise direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Yatırımcılara 1,450 aşılmadıkça temkinli olmalarını,1,410 altına gelinmesi halinde risk azaltmalarını öneriyoruz.

USDTRY—USDRUB—USDZAR—USDBRL 2021 performansları (%) XU100—XUSIN—XBANK 2021 performansları (%)
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BIST-100                                                                                    17.06.2021Yatırım Danışmanlığı

 BIST-100 endeksinin güne satışlarla başlamasını bekliyoruz.

 Teknik olarak 1,435 seviyesi altında görünüm bozuluyor, 1,410-1,400 destek bölgesi öne

çıkıyor. 1,440-1,450 ise direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Yatırımcılara 1,450

aşılmadıkça temkinli olmalarını, 1,410 altına gelinmesi halinde risk azaltmalarını

öneriyoruz.

BIST-100 (Günlük)

Kurum Net İşlem 

CREDIT SUISSE MENKUL 66.682.269

IS YATIRIM 58.392.536

YATIRIM-FINANSMAN MENKUL 49.384.342

GARANTI YAT. 44.312.253

GEDIK YATIRIM 38.887.602

Diğer 154.232.337

Kurum Net İşlem 

VAKIF YAT. -40.523.217

AK YATIRIM -40.429.655

TACIRLER YAT. -38.351.614

DENIZ YATIRIM -35.536.786

GLOBAL MENKUL -32.685.221

Diğer -224.481.533

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                                                      17.06.2021Yatırım Danışmanlığı

 Kontratta aşağı yönlü hareketlerin devamı durumunda 1.540 seviyesini ilk destek olarak

takip edeceğiz. Bu seviyenin altında 1.525 ve 1.510 destek seviyelerini takip ediyor

olacağız.

 Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 1.560 ve 1.570 ilk direnç seviyeleri olarak izlenebilir.

VIOP-30 (Günlük)

Kurum Net İşlem

YAPI KREDI YAT. 14.037

VAKIF YAT.     3.554

ALNUS YATIRIM M 1.791

TACIRLER YAT.  1.431

OYAK YATIRIM   1.318

Diğer 3.948

Kurum Net İşlem

GCM YATIRIM MEN -3.972

AK YATIRIM     -3.686

GEDIK YATIRIM  -2.542

GARANTI YAT.   -2.067

ATA YATIRIM    -2.019

Diğer -11.793

Aracı Kurum Pozisyonları - Günlük

Aracı Kurum Pozisyonları – Yılbaşından Bugüne

Kurum Net İşlem

TEB YATIRIM    205.293

BANK-OF-AMERICA 113.112

YAPI KREDI YAT. 25.489

GEDIK YATIRIM  5.114

DENIZ YATIRIM  4.420

Diğer 5.663

Kurum Net İşlem

IS YATIRIM     -112.623

HSBC YATIRIM   -61.812

GARANTI YAT.   -48.131

TACIRLER YAT.  -34.809

AK YATIRIM     -25.443

Diğer -76.273
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BIST-30 Destek-Direnç Tablosu                                                    17.06.2021Yatırım 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                                                            17.06.2021Yatırım 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                                                                                    17.06.2021Yatırım Danışmanlığı

 FED toplantısının ardından güçlenen dolar endeksinin etkisiyle Dolar/TL kuru dün 8.63 seviyesini test ederken, sabah saatlerinde 8.60 seviyesinden işlem

görüyor. Bu aşamada, 8.63 seviyesi trende geri dönüş anlamında önemli direnç haline geldi. Aşağıda ise 8.50 ve 8.40 destek seviyeleri olarak takip

edilebilir.

 Bugün içeride piyasalar TCMB PPK toplantısını takip edecek. Ekonomistlerin genel beklentisi faizlerde değişikliğe gidilmeyeceği yönünde, ancak karar

metnindeki mesajlar da fiyatlamalar açısından önemli olacaktır.

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

performansı (%)
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VIOP Döviz                                                                                 17.06.2021Yatırım 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                                                                                 17.06.2021Yatırım Danışmanlığı

 FED toplantısında beklenenden daha şahin mesajların gelmesiyle birlikte dolar lehine hareket hız kazandı. Dolar endeksi 91.00 seviyesini aşarken,

Euro/Dolar paritesinde 1.20 desteğinin de kırıldığı görülüyor. Teknik olarak takip ettiğimiz yükselen kanalın alt bandına denk gelen 1.1940-1.1950 bölgesi bu

aşamada kritik destek olarak izlenmelidir. Bu bölge altında dolar lehine hareketler hız kazanabilir. 1.20 ise olası yukarı hareketlerde ilk direnç seviyesi

olarak izlenebilir.

EUR/USD (Günlük) Dolar Endeksi (Günlük) 
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Ons Altın - Gümüş                                                                       17.06.2021Yatırım Danışmanlığı

 FED toplantısının ardından reel faizlerde gerçekleşen harekete paralel

olarak değerli metallerde sert satışlar görüldü. Ons altın 1.803 seviyesine

kadar geri çekilirken, 50 ve 200 günlük hareketli ortalamasının altına

gelmiş oldu. Sabah saatlerinde tepki alımları görülse de alımlar zayıf

kalmaya devam ediyor. Satış baskısının bir süre daha devam

edebileceğini düşünüyoruz. Kısa vadede 1.800 ilk destek, 1.825 ilk direnç

olarak takip edilebilir.

XAUUSD (Günlük) XAGUSD (Günlük)

 Dün FED toplantısının ardından değerli metallerde gerçekleşen

satışlardan ons gümüş de etkilendi. 26.60 desteğine kadar geri çekilme

gözlenen gümüşte, bu seviyelerden tepki alımları gelse de görüntü hala

zayıf görünüyor. Değerli metallerde satışların bir süre daha devam

edebileceğini düşünüyoruz. Gümüşte kısa vadede 26.60 ilk destek,

27.25 ilk direnç olarak izlenebilir.
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Brent Petrol                                                                               17.06.2021Yatırım 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, 74.40 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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Yatırım Danışmanlığı ve Bireysel Portföy Yönetimi
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Analist
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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


