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Piyasa Gelişmeleri                                                                      13.08.2021Yatırım Danışmanlığı

Güne yatay seyirle başlayan BIST-100 endeksi günün geri kalanında da yatay seyretti ve haftanın son işlem gününü %0.2 artışla, 1,447 seviyesinden kapattı. İşlem

hacmi Ağustos ayının en düşük seviyesinde, 11.9 milyar TL olarak gerçekleşirken, BIST-100 endeksine dahil olan 39 hisse değer kazandı, 52 hisse ise değer kaybetti.

Sabah saatlerinde Dolar/TL kuru 8.51 seviyesinden işlem görürken, yurtdışı hisse vadeli piyasalarında ise hafif satıcılı seyir izleniyor.

Geçtiğimiz haftayı pozitif tarafta, hatta rekor seviyelerde kapatan küresel hisse endeksleri, bu haftaya zayıf başlıyor. Asya’da beklentilerin altında kalan Çin

perakende satışlar verisi ve sanayi üretimi verileri baskı yaratırken, artan koronavirüs vakaları da endişeyi artırıyor. Özellikle Japonya’da ek önlemlerin gelebileceği

belirtiliyor. Geçen haftanın son işlem gününde ABD’de beklentilerin çok altında kalan ve detaylarda da negatif sinyaller veren Michigan Üniversitesi güven endeksi

dolar endeksinde gerileme sağlamıştı, bu haftaya başlarken de dolar endeksinin 92.5 seviyesinde kaldığını görüyoruz ki bu riskli varlıklar adına olumlu bir görüntü

sunuyor. Bugün içeride bütçe dengesi, ABD’de ise NY FED sanayi endeksi açıklanacak. Genel olarak iyimserliğin sürmesini bekliyoruz, bu hafta FED Başkanı Powell’ın

konuşmalarının piyasa fiyatlamalarını etkileme potansiyeli var ancak böyle bir beklentimiz henüz bulunmuyor.

BIST-100 endeksinin güne hafif pozitif seyirle başlamasını bekliyoruz. 1,465-1,470 kritik direnç bölgesi iken bu bölge üzerinde 1,500 ve üstü hedefler oluşabilir.

1,422-1,415 ise destek seviyeleri olarak takip edilebilir. 1,422 kısa vadeli pozisyonlar için zarar-kes seviyesidir.

USDTRY—USDRUB—USDZAR—USDBRL 2021 performansları (%) XU100—XUSIN—XBANK 2021 performansları (%)
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BIST-100                                                                                     13.08.2021Yatırım Danışmanlığı

 BIST-100 endeksinin güne hafif pozitif seyirle başlamasını bekliyoruz. 1,465-1,470 kritik

direnç bölgesi iken bu bölge üzerinde 1,500 ve üstü hedefler oluşabilir. 1,422-1,415 ise

destek seviyeleri olarak takip edilebilir. 1,422 kısa vadeli pozisyonlar için zarar-kes

seviyesidir.

BIST-100 (Günlük)

Kurum Net İşlem 

IS YATIRIM 192.747.107

UNLU MENKUL DEGERLER 102.437.312

AK YATIRIM 39.497.352

ALNUS YATIRIM MENKUL 30.088.721

BGC PARTNERS MENKUL 27.829.141

Diğer 86.849.945

Kurum Net İşlem 

TACIRLER YAT. -87.246.984

YATIRIM-FINANSMAN MENKUL -81.921.450

HALK YATIRIM -42.882.978

GARANTI YAT. -33.869.801

MEKSA YATIRIM -32.222.656

Diğer -201.305.708

Aracı Kurum Pozisyonları - Günlük

Aracı Kurum Pozisyonları – Yılbaşından Bugüne

Kurum Net İşlem 

ZIRAAT YAT. 2.725.158.904

GLOBAL MENKUL 2.539.569.310

CREDIT SUISSE MENKUL 1.975.565.346

BGC PARTNERS MENKUL 1.912.553.802

HALK YATIRIM 1.795.052.944

Kurum Net İşlem 

AK YATIRIM -4.245.168.477

BANK-OF-AMERICA YATIRIM -3.783.283.657

TERA YATIRIM MENKUL -3.035.746.362

CITI MENKUL -1.697.561.617

SEKER YATIRIM -1.465.259.288
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VIOP-30 Ağustos Vade Kontratı                                                     13.08.2021Yatırım Danışmanlığı

 Kısa vadede dalgalı seyir izleyen endeks kontratında oluşan sıkışma formasyonu yukarı

tamamlandı. Bu aşamada 1,565 ve 1,550 ilk destek seviyeleri, 1,540 ise kısa vadeli

yükselen trend desteği olarak takip edilebilir. Kontratta 1,580-1,600 ve 1,610 seviyelerinin

direnç olarak izlenerek, uzun pozisyonların korunmasını öneriyoruz.

VIOP-30 (Saatlik)

Aracı Kurum Pozisyonları - Günlük

Aracı Kurum Pozisyonları – (01.03.2021-Bugün)

Kurum Net İşlem

HSBC YATIRIM   5.773

IS YATIRIM     4.659

YATIRIM-FINANSM 1.358

PHILLIPCAPITAL 1.336

TACIRLER YAT.  1.211

Diğer 3.939

Kurum Net İşlem

TEB YATIRIM    -3.440

CREDIT SUISSE M -2.715

BANK-OF-AMERICA -2.629

GEDIK YATIRIM  -2.333

QNB FINANS YAT. -2.154

Diğer -5.005

Kurum Net İşlem

TEB YATIRIM    165.689

BANK-OF-AMERICA 60.976

GEDIK YATIRIM  25.694

GCM YATIRIM MEN 18.872

MEKSA YATIRIM  9.401

Diğer 10.783

Kurum Net İşlem

IS YATIRIM     -143.846

GARANTI YAT.   -43.840

YAPI KREDI YAT. -19.527

AK YATIRIM     -15.178

QNB FINANS YAT. -9.795

Diğer -59.229
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BIST-30 Destek-Direnç Tablosu                                                     13.08.2021Yatırım 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                                                            13.08.2021Yatırım 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 2.20

seviyesindedir.
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Dolar/TL                                                                                    13.08.2021Yatırım Danışmanlığı

 Dolar endeksindeki harekete paralel tekrar 8.50 destek bölgesine gerileyen kurda, yatay dalgalı seyrin bir süre daha devam etmesini bekliyoruz. Teknik

seviyelere bakılırsa, 8.50 desteği altında 8.30-8.27 bölgesi test edilebilir. Yukarıda ise 8.67 seviyesini ilk önemli direnç olarak takip ediyor olacağız. TL

lehine güçlenme görmek için 8.50 desteği kırılmalıdır. Bu hafta ABD’de açıklanacak olan sanayi üretimi ve perakende satışlar verileri ile, FED Başkanı

Powell’ın konuşması, FOMC toplantı tutanakları ve TCMB PPK toplantı tutanakları piyasaların takibinde olacak.

USD/TL (Günlük) Türkiye - 5Y CDS
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VIOP Döviz                                                                                 13.08.2021Yatırım Danışmanlığı

 Kısa vadeli alçalan trend sürüyor. Son hareketle beraber 8.75-8.80 direnç

bölgesi olarak öne çıkarken, 8.65 altında 8.58-8.50 destek seviyeleri

olarak izlenebilir. 8.80 kısa pozisyonlar için zarar-kes seviyesidir.

VIOP- Dolar/TL Ağustos Vade Kontratı (Günlük) VIOP- Euro/TL Ağustos Vade Kontratı (Günlük)

 Kısa vadeli alçalan trend altında hareket eden kontratta 10.25-10.30

direnç bölgesi iken 10.10-10.0 destek bölgesidir. 10.0 seviyesi altında

aşağı yönlü hareket hızlanabilir.
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Euro/Dolar                                                                                 13.08.2021Yatırım Danışmanlığı

 Orta vadeli teknik görünüm halen dolar lehine devam ediyor. Euro/Dolar paritesinde 1.1750 seviyesi altında 1.17-1.16 destekleri öne çıkarken, 1.16 oldukça

kritik bir ana destek seviyesi olarak takip edilmelidir. 1.1850-1.19 ise ilk direnç bölgesi olarak izlenmelidir. Dolar endeksinde ise dip formasyonu devam

ediyor ve 93.20-94.20 ve 96.0 dirençleri halen gündemde. 92.0 altında kapanış görmedikçe kısa vadede de dolar lehine eğilimin sürmesi beklenebilir.

EUR/USD (Günlük) Dolar Endeksi (Haftalık) 
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Ons Altın - Gümüş                                                                       13.08.2021Yatırım Danışmanlığı

 Son dönemde büyüme endişeleriyle gerileyen tahvil faizlerine ayak

uyduramayan altında, ABD 10 yıllık tahvil faizi ve dolar endeksinin

yükselişi sert satışlara sebep olmuştu. Son ABD enflasyonunun geçici

olabileceği beklentilerinin güçlenmesi, dolar endeksinde gerileme ve

dolayısıyla altında tepkiye sebep oldu. Bu aşamada 1,750 üzerinde 1,780-

1,800 direnç olarak izlenebilir. 1,670 ise ana destek konumunda kalmaya

devam ediyor.

XAUUSD (Haftalık) XAGUSD (Günlük)

 Gümüşte kısa vadede alçalan kanal içerisinde hareket izleniyor.

Kanalın alt bandından gelen tepki alımlarının devamı için 23.85-24.00

bölgesi ilk önemli direnç olarak görünüyor. Aşağıda ise 23.25 ve 23.00

seviyeleri kısa vadede destek olarak izlenebilir.
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Brent Petrol                                                                               13.08.2021Yatırım Danışmanlığı

 Kısa vadede Delta varyantının yayılması ile Covid-19 vaka sayılarında görülen artış ve OPEC+ kararlarıyla oluşacak olan arz artışı sebebiyle sert şekilde

dalgalanan petrolde 72.50-75.50 direnç seviyeleri iken 67.50-65.0 destekleri korunuyor. Orta vadeli görünüm ise petrol lehine korunuyor.

Brent (Günlük) ABD Ham Petrol Stokları

Kaynak: U.S. Energy Information Administration
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Yatırım Danışmanlığı ve Bireysel Portföy Yönetimi

Altan AYDIN

ALTAN.AYDIN@vakifyatirim.com.tr

Eren KURU

EREN.KURU@vakifyatirim.com.tr

Umut Deniz PAK

UMUTDENIZ.PAK@vakifyatirim.com.tr

Direktör

Analist

Analist

Yatırım Danışmanlığı

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.
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