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Piyasa Gelişmeleri                                                                      24.06.2021Yatırım Danışmanlığı

Güne alıcılı bir seyirle başlayan BIST100 endeksi günün geri kalanında zayıf seyretti %0.53 düşüşle, 1,402 kapanış yaptı. İşlem hacmi 14.1 milyar TL olarak

gerçekleşirken, endekse dahil olan 48 hisse değer kazandı, 49 hisse ise değer kaybetti. Güne başlarken, sabah saatlerinde dolar/TL 8.67 seviyesinden işlem görürken,

yurtdışı vadeli piyasalarda hafif pozitif bir hava hakim.

Geçen haftaki sert satışların ardından hafta başından bu yana değer kazanan küresel hisse endekslerinde dün soluklanma izlendi. ABD’de Nasdaq hafif yükselişle

rekor tazelerken, Dow ve S&P500 endeksleri yatay seyretti. Asya-Pasifik endekslerinde ise karışık bir seyir izleniyor. Dün açıklanan PMI verileri küresel çapta

toparlanmanın gücünü teyit ederken, özellikle Avrupa’da yükselişin devam ettiğini gördük. ABD’de ise veriler rekor seviyede gerçekleşse de hizmet PMI’da

yavaşlama görüldü. Piyasada FOMC sonrasında, FED üyelerinin açıklamaları da çoğunlukla şahin tarafta yer alıyor ancak özellikle oy hakkı bulunmayan üyelerin daha

şahin tarafta yer aldığını görüyoruz. Bugün ABD’de açıklanacak olan haftalık işsizlik başvuruları bu açıdan takip edilebilir. İçeride ise NATO sonrasında ülkeler arası

ilişkilerin fiyatlamaları daha fazla etkilediğini görüyoruz. Özellikle 24-25 Haziran’da yapılacak olan AB Liderler Zirvesi öncesinde, AB Komisyonu Başkanı Ursula von

der Leyen’in göçmenler konusunda Türkiye’ye daha çok destek açıklaması olumlu değerlendirilebilir. Öte yandan TCMB kaynaklarına göre başta Azerbaycan olmak

üzere Malezya, İngiltere gibi ülkelerle swap anlaşması görüşmeleri devam ediyor. Bugün içeride güven endeksleri ve TCMB toplantı tutanakları yayınlanacak.

BIST-100 endeksinin güne yatay başlamasını bekliyoruz. Önceki gün kısa vadeli alçalan trendini aşmayı başaran endeksin dün yeniden yavaşladığını gördük, 1,430

direnci altında dalgalanma sürüyor. Bu aşamada 1,400-1,388 ve 1,375 destek seviyeleri iken 1,410-1,430 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. 1,430 aşılmadıkça

temkinli duruşumuzu koruyoruz ancak özellikle bankacılık endeksini yakından izliyoruz.

USDTRY—USDRUB—USDZAR—USDBRL 2021 performansları (%) XU100—XUSIN—XBANK 2021 performansları (%)
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BIST-100                                                                                    24.06.2021Yatırım Danışmanlığı

 BIST-100 endeksinin güne yatay başlamasını bekliyoruz.

 Önceki gün kısa vadeli alçalan trendini aşmayı başaran endeksin dün yeniden yavaşladığını

gördük, 1,430 direnci altında dalgalanma sürüyor. Bu aşamada 1,400-1,388 ve 1,375 destek

seviyeleri iken 1,410-1,430 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. 1,430 aşılmadıkça

temkinli duruşumuzu koruyoruz ancak özellikle bankacılık endeksini yakından izliyoruz.

BIST-100 (Günlük)

Kurum Net İşlem 

GARANTI YAT. 181.124.781

OYAK YATIRIM 78.842.529

GEDIK YATIRIM 48.211.084

HALK YATIRIM 43.884.375

CREDIT SUISSE MENKUL 37.590.408

Diğer 175.196.166

Kurum Net İşlem 

TACIRLER YAT. -125.496.777

AK YATIRIM -109.485.910

YATIRIM-FINANSMAN MENKUL -85.005.973

BANK-OF-AMERICA YATIRIM BANK -69.286.955

HSBC YATIRIM -36.470.939

Diğer -139.170.169

Aracı Kurum Pozisyonları - Günlük

Aracı Kurum Pozisyonları – Yılbaşından Bugüne

Kurum Net İşlem 

ZIRAAT YAT. 2.686.734.714

GARANTI YAT. 1.980.968.974

GLOBAL MENKUL 1.938.066.719

HALK YATIRIM 1.878.063.946

GEDIK YATIRIM 1.812.196.149

Diğer 9.639.727.920

Kurum Net İşlem 

AK YATIRIM -3.972.953.053

BANK-OF-AMERICA YATIRIM -3.740.976.528

TERA YATIRIM MENKUL -2.372.431.006

CITI MENKUL -1.588.172.714

SEKER YATIRIM -1.245.747.489

Diğer -7.009.096.049
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VIOP-30 Haziran Vade Kontratı                                                      24.06.2021Yatırım Danışmanlığı

 Kontratta yukarı yönlü hareketlerin devamı durumunda 1.530 seviyesini ilk direnç olarak

takip edeceğiz. Bu seviyenin üzerinde 1.545 ve 1.550 direnç seviyelerini takip ediyor

olacağız.

 Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 1.510-1.500 ve 1.490 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

VIOP-30 (Günlük)

Kurum Net İşlem

TACIRLER YAT.  20.879

GARANTI YAT.   5.389

QNB FINANS YAT. 4.528

AK YATIRIM     3.792

YAPI KREDI YAT. 1.977

Diğer 12.724

Kurum Net İşlem

BANK-OF-AMERICA -15.292

MEKSA YATIRIM  -11.818

GCM YATIRIM MEN -6.483

CREDIT SUISSE M -3.474

ATA YATIRIM    -3.218

Diğer -9.004

Aracı Kurum Pozisyonları - Günlük

Aracı Kurum Pozisyonları – Yılbaşından Bugüne

Kurum Net İşlem

TEB YATIRIM    190.072

BANK-OF-AMERICA 69.940

YAPI KREDI YAT. 34.091

GEDIK YATIRIM  7.061

DENIZ YATIRIM  5.289

Diğer 17.170

Kurum Net İşlem

IS YATIRIM     -125.651

HSBC YATIRIM   -57.378

GARANTI YAT.   -38.085

TACIRLER YAT.  -30.769

AK YATIRIM     -13.618

Diğer -58.122
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BIST-30 Destek-Direnç Tablosu                                                    24.06.2021Yatırım 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                                                            24.06.2021Yatırım 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                                                                                    24.06.2021Yatırım Danışmanlığı

 Son dönemde güçlenen dolar endeksinin etkisiyle yukarı yönde hareketine devam eden Dolar/TL kuru, bu hafta FED Başkanı Powell’ın verdiği mesajlar ve

TCMB Başkanı Kavcıoğlu’nun swap görüşmeleri ile ilgili yaptığı açıklamalarla birlikte 8.59 seviyesine kadar gevşedi. Teknik olarak yukarı trend görünümü

henüz bozulmuş değil. Aşağı yönlü hareketlerin hızlanması için 8.64 seviyesi altında kapanışlar görmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Böyle bir durumda tekrar

8.50 desteği hedeflenebilir. Olası yukarı hareketlerde ise 8.80 ana direnç olarak izlenmelidir.

 Bu hafta yurt içinde TCMB PPK toplantı özeti takip edilecek. Küresel piyasalarda ise ABD’de açıklanacak olan büyüme, dayanıklı mal siparişleri, işsizlik

maaşı başvuruları ve kişisel tüketim harcamaları bu hafta izlenecek veriler olacak.

USD/TL (Günlük) Türkiye CDS – 5Y
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VIOP Döviz                                                                                 24.06.2021Yatırım Danışmanlığı

 Haziran vadeli Dolar/TL kontratında 8.65-8.55 destek seviyeleri, 8.76-

8.90 ise direnç bölgesi olarak izlenebilir.

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

 Haziran vadeli Euro/TL kontratında 10.47-10.52 bölgesi ilk direnç,

10.33-10.27 bölgesi ilk destek olarak izlenebilir.
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Euro/Dolar                                                                                 24.06.2021Yatırım Danışmanlığı

 FED Başkanı Powell’ın yaptığı sunumda özellikle enflasyona dair verdiği mesajların ardından, paritede dün tepki alımları görüldü. Teknik olarak kırılan trend

desteğini yeniden test eden paritede, trende dönüş için 1.1960 üzeri kapanışlar görmemiz gerekiyor. Dün yaşanan tepki hareketi bu bölgede zayıflarken,

sabah saatlerinde parite 1.1920 seviyesinde işlem görüyor. Paritede 1.1960 üzerinde kalınmadıkça Euro lehine hareketin kalıcı olamayacağını düşünüyoruz.

Aşağıda 1.1850 ve 1.17 majör destek olarak izlediğimiz seviyeler olacak. 92.00 seviyesinin altına gelen dolar endeksi ise önemli ortalamaların üzerinde ve

teknik olarak gücünü koruyor.

EUR/USD (Günlük) Dolar Endeksi (Günlük) 
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Ons Altın - Gümüş                                                                       24.06.2021Yatırım Danışmanlığı

 ABD 10 yıllık tahvil faizleri %1.49 seviyesinde işlem görürken, ABD’de

tekrar artan enflasyon beklentileri ile beraber reel faizler aşağıda

seyretmeye devam ediyor. Ancak ons altın tarafında henüz bu hareketin

etkisi görünmüyor. Altında 1.795 ve 1.830 seviyeleri tepkinin devamı

halinde izlenecek ilk direnç seviyeleridir. 1.760 seviyesini ise kritik

destek olarak izlemeye devam ediyoruz. Bu seviyenin altında satışların

devamı beklenmelidir. Reel faizlerdeki geri çekilmenin etkisiyle, altında

kısa vadede yukarı yönlü tepki ihtimalini yüksek görüyoruz.

XAUUSD (Günlük) XAGUSD (Günlük)

 Geçen haftaki sert satışların ardından ons gümüş 200 günlük

ortalamasından destek bulmaya devam ediyor. 25.70 bu aşamada

önemli destek olarak izlenebilir. 25.70 üzerinde kalındıkça tepki

ihtimali oluştuğunu düşünüyoruz. Olası yukarı yönlü hareketlerde 26.50

ve 27.00 seviyeleri önemli direnç seviyeleri olarak takip edilmelidir.
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Brent Petrol                                                                               24.06.2021Yatırım Danışmanlığı

 Temel faktörlerin desteklediği petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareketin devamını bekliyoruz. Ham petrol stokları azalmaya devam ederken, birçok ülkede

aşılamanın başarılı seyretmesi talebin artmaya devam edeceğini gösteriyor.

 Brent’te yukarı yönlü momentumun bir süre daha devam etmesini bekliyoruz. Kısa vadede 75.00-75.50 bölgesi ilk direnç, 74.50 ve 73.90 ilk 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


