
1

Teknik Strateji Bülteni                                                                18.08.2021Yatırım Danışmanlığı

 Piyasa Gelişmeleri

 BIST-100

 VIOP-30 Ağustos Vade Kontratı

 BIST-30 Destek-Direnç Tablosu

 Günlük Hisse Beklentileri

 Dolar/TL

 VIOP Döviz

 Euro/Dolar

 Ons Altın - Gümüş

 Brent Petrol



2

Piyasa Gelişmeleri                                                                      18.08.2021Yatırım Danışmanlığı

BIST100 endeksi düne yatay seyirle başlamasına rağmen gün içinde güç kazandı ve %0.44 artışla Haziran ayından bu yana en yüksek seviye olan 1,461 seviyesinden

kapanış yaptı. İşlem hacmi 15.2 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, BIST-100 endeksine dahil olan 54 hisse değer kazandı, 37 hisse ise değer kaybetti. Sabah

saatlerinde Dolar/TL kuru 8.43 seviyesinden işlem görürken, yurtdışı hisse vadeli piyasalarında ise hafif pozitif seyir izleniyor.

Dün ABD’de açıklanan ve beklentilerin oldukça altında gerçekleşen perakende satışlar verisi piyasalar üzerinde baskı yarattı. Geçen haftaki zayıf güven endeksinin

ardından perakende satışlarda da gerileme görülmesi özellikle tüketim kanalındaki zayıflamayı net şekilde ortaya koyuyor. Bu durum özellikle ABD’de hali hazırda

yüksek seviyelerde bulunan hisse senetlerinde kar satışına sebep oluyor. Dün açıklamalarda bulunan FED Başkanı Powell, para politikasından çok bahsetmedi ancak

FED üyelerinden gelen açıklamalar nispeten şahin algılandı. Öte yandan bir süredir artan vaka sayıları sebebiyle baskılı olan Asya piyasalarında ise hafif toparlanma

gözleniyor. Bölgede ilk faiz artırımını yapacak ülke gözüyle bakılan Yeni Zelanda’da Şubat ayından bu yana ilk kez görülen vaka sebebiyle karantina kararı alındı ve

politika faizi sabit tutuldu. Bugün ABD’de FED toplantı tutanakları takip edilecek. Kısa vadede tüm varlıklarda bir kararsızlık havası hakim. Dolar endeksi yeniden

93.10 seviyesine gelirken, ABD 10 yıllık tahvil faizi ise %1.28 seviyesinden işlem görüyor. Emtia tarafında ise altında 1,800 altında seyir sürüyor.

BIST-100 endeksinin güne hafif negatif seyirle başlamasını bekliyoruz. 1,350 seviyesinden bu yana devam eden yükselen kanal içinde iyimserliğimizi koruyoruz. Bu

aşamada 1,445-1,425 destek seviyeleri iken 1,465-1,470 direnç bölgesi olarak takip edilebilir. Mayıs-haziran zirvesi olan 1,465-1,470 bölgesi üzerinde oluşacak

kapanışlar 1,500-1,510 bölgesini hedef haline getirecektir. Özellikle petrokimya, telekomünikasyon ve elektrik sektörlerinde pozisyonların korunmasını öneriyoruz.

USDTRY—USDRUB—USDZAR—USDBRL 2021 performansları (%) XU100—XUSIN—XBANK 2021 performansları (%)
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BIST-100                                                                                    18.08.2021Yatırım Danışmanlığı

 BIST-100 endeksinin güne hafif negatif seyirle başlamasını bekliyoruz. 1,350 seviyesinden

bu yana devam eden yükselen kanal içinde iyimserliğimizi koruyoruz. Bu aşamada 1,445-

1,425 destek seviyeleri iken 1,465-1,470 direnç bölgesi olarak takip edilebilir. Mayıs-

haziran zirvesi olan 1,465-1,470 bölgesi üzerinde oluşacak kapanışlar 1,500-1,510 bölgesini

hedef haline getirecektir. Özellikle petrokimya, telekomünikasyon ve elektrik

sektörlerinde pozisyonların korunmasını öneriyoruz.

BIST-100 (Günlük)

Kurum Net İşlem 

UNLU MENKUL DEGERLER 145.410.618

ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL 123.690.787

QNB FINANS YAT. 94.475.018

GLOBAL MENKUL 87.582.057

GEDIK YATIRIM 58.180.535

Diğer 39.823.494

Kurum Net İşlem 

YATIRIM-FINANSMAN MENKUL -117.369.402

IS YATIRIM -58.913.329

TACIRLER YAT. -55.231.238

VAKIF YAT. -35.547.705

YAPI KREDI YAT. -35.508.955

Diğer -246.591.885

Aracı Kurum Pozisyonları - Günlük

Aracı Kurum Pozisyonları – Yılbaşından Bugüne

Kurum Net İşlem 

GLOBAL MENKUL 2.671.821.632

ZIRAAT YAT. 2.593.977.426

BGC PARTNERS MENKUL 1.933.207.279

GARANTI YAT. 1.909.740.984

GEDIK YATIRIM 1.777.651.376

Kurum Net İşlem 

AK YATIRIM -4.174.103.637

BANK-OF-AMERICA YATIRIM -3.824.481.966

TERA YATIRIM MENKUL -2.866.806.751

MARBAS MENKUL -1.642.498.872

CITI MENKUL -1.588.172.714
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VIOP-30 Ağustos Vade Kontratı                                                      18.08.2021Yatırım Danışmanlığı

 Kısa vadeli yükselen trend üzerinde işlem görmeye devam eden endeks kontratı, 1.580-

1.585 direnç bölgesini test ediyor. 1.585 üzerinde yukarı hareketlerin hızlanacağını, ve

1.600-1.610 seviyelerinin hedef haline geleceğini düşünüyoruz. Geri çekilmelerde 1.565 ve

1.550 ilk destek seviyeleri olarak izlenebilir.

VIOP-30 (Günlük)

Kurum Net İşlem

TACIRLER YAT.  18.834

HSBC YATIRIM   4.155

YAPI KREDI YAT. 3.301

INFO YATIRIM ME 1.482

GLOBAL MENKUL  1.411

Diğer 5.689

Kurum Net İşlem

GARANTI YAT.   -10.968

TEB YATIRIM    -6.975

MEKSA YATIRIM  -5.826

SEKER YATIRIM  -2.818

BANK-OF-AMERICA -2.325

Diğer -5.960

Aracı Kurum Pozisyonları - Günlük

Aracı Kurum Pozisyonları – (01.03.2021-Bugün)

Kurum Net İşlem

TEB YATIRIM    154.412

BANK-OF-AMERICA 57.009

GEDIK YATIRIM  27.760

TACIRLER YAT.  21.879

GCM YATIRIM MEN 16.473

Diğer 20.744

Kurum Net İşlem

IS YATIRIM     -146.129

GARANTI YAT.   -71.108

YAPI KREDI YAT. -15.007

AK YATIRIM     -13.074

YATIRIM-FINANSM -9.515

Diğer -43.444
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BIST-30 Destek-Direnç Tablosu                                                    18.08.2021Yatırım 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                                                            18.08.2021Yatırım 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 2.80

seviyesindedir.
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Dolar/TL                                                                                    18.08.2021Yatırım 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 aşamada dolar endeksindeki seyir kur için kritik

olacaktır. Dolar endeksinde 93.20 üzerine doğru gerçekleşecek hareketler, kurda da tekrar 8.50 üzerine doğru hareketi tetikleyebilir. Bugün akşam

saatlerinde açıklanacak olan FOMC toplantı tutanakları piyasaların takibinde olacak.

USD/TL (Günlük) Türkiye – 5Y CDS
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VIOP Döviz                                                                                 18.08.2021Yatırım 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 aşağıda ilk önemli destek olarak izlediğimiz

10.00 seviyesinin de altına gelindi. Bu aşamada aşağı yönlü hareket

9.80 seviyesine doğru hızlanabilir.
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Euro/Dolar                                                                                 18.08.2021Yatırım Danışmanlığı

 Orta vadeli teknik görünüm halen dolar lehine devam ediyor. Euro/Dolar paritesi kritik 1.17 desteğinin hemen üzerinde işlem görüyor. 1.17 altına gelinmesi

durumunda 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. Sabah saatlerinde 93.10 seviyelerinde işlem gören dolar endeksinde 93.20

direncinin kırılması halinde yukarı hareket hızlanabilir.

EUR/USD (Günlük) Dolar Endeksi (Haftalık) 
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Ons Altın - Gümüş                                                                       18.08.2021Yatırım Danışmanlığı

 Ons altında tepki alımlarına rağmen teknik görüntü hala güçlü

görünmüyor. 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 23.60 ve 23.25 seviyeleri

kısa vadede destek olarak izlenebilir.
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Brent Petrol                                                                               18.08.2021Yatırım 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
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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


