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Piyasa Gelişmeleri                                                                      13.08.2021Yatırım Danışmanlığı

Güne pozitif seyirle başlayan BIST-100 endeksi gün içinde de gücünü korudu ve haftanın ilk işlem gününü % 0.53 artışla, 1,455 puandan kapattı. İşlem hacmi 13.9

milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, BIST-100 endeksine dahil olan 67 hisse değer kazandı, 26 hisse ise değer kaybetti. Sabah saatlerinde Dolar/TL kuru 8.47

seviyesinden işlem görürken, yurtdışı hisse vadeli piyasalarında ise hafif negatif seyir izleniyor.

ABD hisse endeksleri dün yine rekor seviyeden kapandı. S&P500 endeksi dünkü kapanışla beraber pandemi başlangıcında, 2020 Mart ayında gördüğü dip seviyenin tam

2 katına ulaştı. Avrupa ve Asya piyasalarında ise hafif kar satışları izleniyor. Özellikle Asya’da artan koronavirüs vakalarına ek olarak, Çin’de bazı internet şirketleri

arasında haksız rekabeti önleme amacıyla yapılabileceği belirtilen düzenlemeler teknoloji hisseleri üzerinde baskı yarattı. Son veriler de gösteriyor ki vakalar

yeniden zirve noktalara ulaşmış olsa da ölüm oranı örneğin ABD’de halen en düşük seviyelerde bulunuyor, bu nedenle aşılanma oranları ülkelerin ekonomik gidişatı

açısından da önemli bir gösterge olarak takip ediliyor. Bugün ABD’de perakende satışlar, sanayi üretimi gibi verileri takip edeceğiz. Geçen haftaki güven

endekslerinde bu verinin de biraz zayıf gelebileceğine dair sinyaller almıştık ancak piyasa fiyatlamalarını değiştirmesini beklemiyoruz. Yine tahvil faizlerinin seyri

önemli olacaktır.

BIST-100 endeksinin güne hafif satıcılı seyirle başlamasını bekliyoruz. Kısa vadeli beklentimize paralel olarak 1,462 seviyesini test eden endekste 1,445-1,438 ve

1,425 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. 1,465-1,470 bölgesi ise kritik direnç bölgesi olarak izlenmelidir. Yatırımcılara 1,425 zarar-kes seviyesi olmak üzere

pozisyonlarını korumalarını öneriyoruz ancak 1,465-1,470 bölgesi aşılmadıkça dalgalanma izlenebilir.

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 satıcılı seyirle başlamasını bekliyoruz. Kısa vadeli

beklentimize paralel olarak 1,462 seviyesini test eden endekste 1,445-1,438 ve 1,425

destek seviyeleri olarak takip edilebilir. 1,465-1,470 bölgesi ise kritik direnç bölgesi olarak

izlenmelidir. Yatırımcılara 1,425 zarar-kes seviyesi olmak üzere pozisyonlarını korumalarını

öneriyoruz ancak 1,465-1,470 bölgesi aşılmadıkça dalgalanma izlenebilir.

BIST-100 (Günlük)

Kurum Net İşlem 

UNLU MENKUL DEGERLER 139.871.987

A1 CAPITAL MENKUL DEGERLER 130.757.219

GEDIK YATIRIM 87.068.906

BANK-OF-AMERICA YATIRIM BANK 75.497.518

AK YATIRIM 55.150.773

Diğer 193.019.694

Kurum Net İşlem 

TACIRLER YAT. -90.451.680

GARANTI YAT. -87.632.321

YAPI KREDI YAT. -79.545.124

HALK YATIRIM -51.339.843

INFO YATIRIM MENKUL -51.097.833

Diğer -320.240.797

Aracı Kurum Pozisyonları - Günlük

Aracı Kurum Pozisyonları – Yılbaşından Bugüne

Kurum Net İşlem 

ZIRAAT YAT. 2.585.911.949

GLOBAL MENKUL 2.584.239.575

BGC PARTNERS MENKUL 1.943.024.914

GARANTI YAT. 1.923.880.675

CREDIT SUISSE MENKUL 1.722.956.874

Kurum Net İşlem 

AK YATIRIM -4.149.866.127

BANK-OF-AMERICA YATIRIM -3.828.749.833

TERA YATIRIM MENKUL -2.851.771.694

MARBAS MENKUL -1.621.945.360

CITI MENKUL -1.588.172.714
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VIOP-30 Ağustos Vade Kontratı                                                     13.08.2021Yatırım Danışmanlığı

 Kısa vadeli yükselen trend üzerinde işlem görmeye devam eden endeks kontratında 1.580

direncinin üzerinde gerçekleşen kapanışın ardından 1.600 ve 1.610 seviyelerinin

hedeflenebileceğini düşünüyoruz. Geri çekilmelerde 1.575-1.565 ve 1.550 destek seviyeleri

olarak izlenebilir. Kontratta 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

TACIRLER YAT.  9.253

HSBC YATIRIM   7.658

GEDIK YATIRIM  2.474

QNB FINANS YAT. 1.615

YAPI KREDI YAT. 1.219

Diğer 6.030

Kurum Net İşlem

GARANTI YAT.   -16.300

TEB YATIRIM    -4.302

CREDIT SUISSE M -1.723

BANK-OF-AMERICA -1.642

IS YATIRIM     -1.285

Diğer -2.997

Kurum Net İşlem

TEB YATIRIM    161.387

BANK-OF-AMERICA 59.334

GEDIK YATIRIM  28.168

GCM YATIRIM MEN 18.786

MEKSA YATIRIM  9.408

Diğer 13.632

Kurum Net İşlem

IS YATIRIM     -145.131

GARANTI YAT.   -60.140

YAPI KREDI YAT. -18.308

AK YATIRIM     -14.361

YATIRIM-FINANSM -9.579

Diğer -43.196
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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.



6

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

 Önemli destek olarak izlediğimiz 8.50 seviyesinin altına gelen kurda kısa vadede 8.30-8.27 destek bölgesi hedeflenebilir. 8.50 altında kalıcılık

sağlanamaması halinde ise yukarıda 8.60 ve 8.67 seviyelerini direnç olarak takip ediyor olacağız. 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

 Ağustos vadeli Dolar/TL kontratında aşağı yönlü hareket sürüyor. Son

hareketle beraber 8.65 desteğinin altına gelen kontratta 8.40 destek

bölgesinin hedeflenebileceğini düşünüyoruz. 8.65 üzerinde ise 8.75-8.80

önemli direnç bölgesi olarak öne çıkıyor. 8.80 kısa pozisyonlar için zarar-

kes seviyesi olarak izlenebilir.

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

 Ağustos vadeli Euro/TL kontratında aşağı yönlü sıkışma sürüyor. 10.25-

10.30 direnç bölgesi iken 10.00 aşağıda ilk önemli destek olarak

izlenebilir. 10.00 seviyesinin altına gelinmesi halinde aşağı yönlü

hareket 9.80 seviyesine doğru 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) 



10

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 yukarıda 1.795-1.800

bölgesi ve 1.830 seviyesi direnç, geri çekilmelerde ise 1.760 ve 1.750

seviyeleri kısa vadede destek olarak izlenebilir.

XAUUSD (Günlük) XAGUSD (Günlük)

 Gümüşte kısa vadede alçalan kanal içerisinde hareket izleniyor.

Kanalın alt bandından gelen tepki alımlarının devamı için 24.00 ilk

önemli direnç olarak görünüyor. Aşağıda ise 23.65 ve 23.25 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 görünümün hala yukarı yönlü olduğunu düşünüyoruz.

Brent (Haftalık) 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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