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Piyasa Gelişmeleri                                                                      23.08.2021Yatırım Danışmanlığı

Güne yatay seyirle başlayan BIST100 endeksi günün geri kalanında dalgalı bir seyir izledi ve günü %0.35 primle, 1,444 seviyesinden kapattı. İşlem hacmi 12 milyar TL

seviyesinde gerçekleşirken, endekse dahil 42 hisse değer kazandı, 47 hisse ise değer kaybetti. Sabah saatlerinde Dolar/TL kuru 8.49 seviyesinden işlem görürken,

yurt dışı hisse vadeli piyasalarında hafif pozitif bir seyir izleniyor.

Küresel hisse piyasaları geçen haftayı satıcılı bir seyirle tamamladı. FED’in para politikasında beklenenden daha erken sıkılaştırmaya gideceğine dair endişeler,

küresel büyümeye dair belirsizlikler ve Asya’da artan vaka sayıları piyasalar üzerinde baskı yarattı. ABD hisse endeksleri Cuma gününü pozitif tamamlasa da haftayı

negatif tarafta kapattı. Haftaya başlarken ise ABD ve Avrupa vadeli endekslerinde tepki alımları görülüyor. Küresel piyasalar açısından haftanın en önemli başlığı,

Perşembe ve Cuma günü gerçekleştirilecek olan Jackson Hole toplantısı olacak. Majör merkez bankası liderlerinin katılacağı toplantıda, özellikle FED Başkanı

Powell’ın ekonomide beklenen toparlanma hızı ve para politikasında sıkılaşmaya dair takvimle ilgili vereceği mesajlar piyasa için önemli olacak. Piyasada özellikle

varlık alımlarının azaltılması (tapering) konusu ile ilgili yeni mesajlar verilebileceğine dair beklentiler mevcut. Bu nedenle haftanın sonuna doğru piyasalarda

volatilitenin arttığını görebiliriz. Haftaya başlarken dolar endeksi 93.30, ABD 10 yıllık tahvil faizi %1.27 seviyesinden işlem görüyor. Küresel piyasalarda bugün, ABD

ve Avro Bölgesi’nde açıklanacak olan PMI verileri takip edilecek.

BIST-100 endeksinin güne pozitif seyirle başlamasını bekliyoruz. Geçen hafta yurt dışı piyasalardaki negatif seyrin etkisiyle 1,465 direncini aşamayarak dalgalanan

endekste 1,434-1,425 destek seviyeleri iken 1,450-1,455 bölgesi ve 1,465 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. 2.çeyrek finansallarının sona ermesiyle piyasada

katalizör eksikliği hissedilebilir ancak yine de güçlü bilanço açıklamış sektör ve şirketlerde gerilemeleri alım fırsatı olarak görüyoruz.

USDTRY—USDRUB—USDZAR—USDBRL 2021 performansları (%) XU100—XUSIN—XBANK 2021 performansları (%)
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BIST-100                                                                                    23.08.2021Yatırım Danışmanlığı

 BIST-100 endeksinin güne pozitif seyirle başlamasını bekliyoruz. Geçen hafta yurt dışı

piyasalardaki negatif seyrin etkisiyle 1,465 direncini aşamayarak dalgalanan endekste

1,434-1,425 destek seviyeleri iken 1,450-1,455 bölgesi ve 1,465 direnç seviyeleri olarak

izlenebilir. 2.çeyrek finansallarının sona ermesiyle piyasada katalizör eksikliği hissedilebilir

ancak yine de güçlü bilanço açıklamış sektör ve şirketlerde gerilemeleri alım fırsatı olarak

görüyoruz.

BIST-100 (Günlük)

Kurum Net İşlem 

IS YATIRIM 194.498.062

YAPI KREDI YAT. 73.556.376

TACIRLER YAT. 64.649.839

SEKER YATIRIM 37.003.951

BANK-OF-AMERICA YATIRIM BANK 28.305.766

Diğer 102.158.728

Kurum Net İşlem 

AK YATIRIM -222.779.434

A1 CAPITAL MENKUL DEGERLER -57.950.447

OYAK YATIRIM -35.137.817

GLOBAL MENKUL -31.943.338

GARANTI YAT. -26.760.945

Diğer -125.600.746

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                                                      23.08.2021Yatırım Danışmanlığı

 Endeks kontratında geçen haftaki satıcılı seyirle birlikte kısa vadeli yükselen trend

görünümü bozuldu. Haftaya pozitif seyirle başlamasını beklediğimiz kontratta 1.565-1.575

ve 1.585 seviyelerini direnç olarak takip ediyor olacağız. Satışların devam etmesi halinde

ise 1.550 seviyesi ilk destek, aşağıda 1.545 ve 1.530 seviyeleri diğer önemli destek

seviyeleri olarak izlenebilir.

VIOP-30 (Saatlik)

Kurum Net İşlem

GARANTI YAT.   7.946

AK YATIRIM     7.624

MEKSA YATIRIM  6.829

BANK-OF-AMERICA 2.779

QNB FINANS YAT. 1.580

Diğer 6.868

Kurum Net İşlem

TACIRLER YAT.  -14.738

IS YATIRIM     -5.480

TEB YATIRIM    -3.995

PHILLIPCAPITAL -1.749

YATIRIM-FINANSM -1.446

Diğer -6.218

Aracı Kurum Pozisyonları - Günlük

Aracı Kurum Pozisyonları – (01.03.2021-Bugün)

Kurum Net İşlem

TEB YATIRIM    139.051

BANK-OF-AMERICA 61.003

GEDIK YATIRIM  29.535

GCM YATIRIM MEN 11.433

MEKSA YATIRIM  10.372

Diğer 29.509

Kurum Net İşlem

IS YATIRIM     -154.397

GARANTI YAT.   -59.500

YAPI KREDI YAT. -15.355

YATIRIM-FINANSM -10.048

VAKIF YAT.     -8.408

Diğer -33.195
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BIST-30 Destek-Direnç Tablosu                                                    23.08.2021Yatırım 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                                                            23.08.2021Yatırım 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                                                                                    23.08.2021Yatırım Danışmanlığı

 Geçen hafta 93.70 seviyesine kadar yükselen dolar endeksine paralel olarak gelişmekte olan ülke para birimlerinde bir miktar baskı görülürken, Türk Lirası

benzerlerine göre nispeten güçlü kalmayı başardı. Haftaya başlarken 8.49 seviyesinden işlem gören Dolar/TL kurunda 8.55 ve 8.65 seviyelerini kısa vadede

direnç olarak takip ediyor olacağız. 8.45 ve 8.38 ise ilk destekler olarak izlenebilir. 8.65 aşılmadığı sürece yatay-dalgalı seyrin devam etmesini bekliyoruz.

Dolar endeksindeki seyir kur için önemli olmaya devam ediyor. Bu hafta, haftanın son 2 gününde gerçekleştirilecek olan Jackson Hole sempozyumundan

çıkacak sonuçlar piyasalarda oynaklığı artırabilir.

USD/TL (Günlük) Türkiye – 5Y CDS



8

VIOP Döviz                                                                                 23.08.2021Yatırım Danışmanlığı

 Ağustos vadeli Dolar/TL kontratında aşağı yönlü trend sürüyor. 8.50

destek bölgesinden gelen alımların devam etmesi halinde 8.65 seviyesini

ilk direnç, 8.75-8.80 bölgesini ise ana direnç olarak takip edeceğiz.

olarak öne çıkıyor. 8.50 altında ise 8.40 ilk destek 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 9.93-9.80 seviyeleri destek olarak

izlenebilir.
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Euro/Dolar                                                                                 23.08.2021Yatırım Danışmanlığı

 Orta vadeli teknik görünüm halen dolar lehine devam ediyor. Euro/Dolar paritesi haftayı 1.17 desteğinin üzerinde tamamlarken, 1.17 altına gelinmesi

halinde 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. 93.20 direncini aşan endekste 94.20 ve 96.0 dirençleri halen gündemde.

EUR/USD (Günlük) Dolar Endeksi (Haftalık) 
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Ons Altın - Gümüş                                                                       23.08.2021Yatırım Danışmanlığı

 Ons altında teknik görüntü zayıf seyretmeye devam ediyor. Bu aşamada

kısa vadede oluşan alçalan kanal görünümünü takip ediyor olacağız.

Yukarıda 1.795-1.800 bölgesi ilk direnç iken, 1.810 seviyesi kanal direnci

olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 1.760-1.750 ilk önemli destek

bölgesi olarak takip edilmelidir.

XAUUSD (Günlük) XAGUSD (Günlük)

 Gümüşte kısa vadede alçalan kanal içerisinde hareket izleniyor.

Kanalın alt bandından gelen tepki alımları zayıf kalırken, 23.00 bu

aşamada önemli destek olarak izlenebilir. 23.00 altında 22.50 desteği

hedef haline gelecektir. Olası yukarı hareketlerde ise 24.00 seviyesini

önemli direnç olarak takip edeceğiz.
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Brent Petrol                                                                               23.08.2021Yatırım Danışmanlığı

 Petrol fiyatları, FOMC tutanaklarındaki ifadelerin piyasa tarafından şahin algılanmasıyla satış baskısı altında kalıyor. Orta vadeli görünümde yükselen trend

desteğinin altına gelen Brent’te 67.50 altında kalındıkça zayıflık sürebilir. Aşağıda 65.00-64.50 bölgesi ve 62.00 hedeflenebilir. 67.50-68.00 bölgesi ise olası

yükselişlerde ilk direnç olarak görünüyor.

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


