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Piyasa Gelişmeleri                                                                      27.08.2021Yatırım Danışmanlığı

Güne alımlarla başlayan BIST100 endeksi gün içinde gücünü koruyamadı ve satıcılı seyirle % 0.33 düşüşle, 1,448 seviyesinden kapanış yaptı. İşlem hacmi 12.5 milyar

TL seviyesinde gerçekleşirken, BIST-100 endeksine dahil olan 24 hisse değer kazandı, 73 hisse ise değer kaybetti. Sabah saatlerinde Dolar/TL kuru 8.39 seviyesinden

işlem görürken, yurtdışı hisse vadeli piyasalarında ise karışık seyir izleniyor.

Haftanın son işlem gününde küresel piyasalarda bekleyiş havası sürüyor. Asya piyasaları genel olarak pozitif tarafta yer alırken, ABD endeksleri de günü negatif

tarafta kapattı. Hafta boyunca merakla beklenen Jackson Hole toplantıları dün başladı, bugün de FED Başkanı Powell’ın konuşması bekleniyor. Dün açıklama yapan

FED üyelerinin şahin tondaki açıklamaları piyasa üzerinde baskı yaratırken, üyelerden Kaplan Eylül ayında varlık alımlarının azaltılması planının açıklanması

gerektiğini savundu. Öte yandan, dün Afganistan’da meydana gelen intihar saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 13'ü ABD askeri, 72'si sivil olmak üzere 85'e

yükseldi. Afganistan konusundaki belirsizlik de piyasalarda dalgalanma yaratıyor. Bugün, içeride ekonomik güven endeksi, ABD’de de kişisel gelirler ve harcamalar ile

Michigan Üniversitesi güven endeksi açıklanacak. Powell’ın konuşması ise TSİ 17:00’de gerçekleşecek.

BIST-100 endeksinin güne hafif pozitif seyirle başlamasını bekliyoruz. Bir süredir test edilen 1,4650-1,470 direnç bölgesi korunurken, 1,445 destek seviyesi üzerinde

satışlar karşılandı. Bu aşamada 1,445-1,425 destek seviyeleri olarak takip edilmeli. Yatırımcılara 1,445 zarar-kes seviyesi olmak üzere pozisyonlarını korumalarını

öneriyoruz ancak 1,465 üzerinde haftalık kapanış görmeden risk artırmayı önermiyoruz.

USDTRY—USDRUB—USDZAR—USDBRL 2021 performansları (%) XU100—XUSIN—XBANK 2021 performansları (%)
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BIST-100                                                                                    27.08.2021Yatırım Danışmanlığı

 BIST-100 endeksinin güne hafif pozitif seyirle başlamasını bekliyoruz. Bir süredir test

edilen 1,4650-1,470 direnç bölgesi korunurken, 1,445 destek seviyesi üzerinde satışlar

karşılandı. Bu aşamada 1,445-1,425 destek seviyeleri olarak takip edilmeli. Yatırımcılara

1,445 zarar-kes seviyesi olmak üzere pozisyonlarını korumalarını öneriyoruz ancak 1,465

üzerinde haftalık kapanış görmeden risk artırmayı önermiyoruz

BIST-100 (Günlük)

Kurum Net İşlem 

GARANTI YAT. 140.496.146

YAPI KREDI YAT. 102.546.776

GLOBAL MENKUL 82.360.154

QNB FINANS YAT. 79.312.200

OYAK YATIRIM 52.525.895

Diğer 163.998.255

Kurum Net İşlem 

TACIRLER YAT. -139.447.173

HALK YATIRIM -52.186.324

AK YATIRIM -49.209.758

MARBAS MENKUL -47.923.105

SEKER YATIRIM -46.159.477

Diğer -286.314.187

Aracı Kurum Pozisyonları - Günlük

Aracı Kurum Pozisyonları – Yılbaşından Bugüne

Kurum Net İşlem 

GLOBAL MENKUL 3.172.919.003

ZIRAAT YAT. 2.547.735.229

GARANTI YAT. 2.240.541.157

GEDIK YATIRIM 1.961.100.374

BGC PARTNERS MENKUL 1.919.238.328

Kurum Net İşlem 

AK YATIRIM -4.730.779.617

BANK-OF-AMERICA YATIRIM -3.839.466.122

TERA YATIRIM MENKUL -3.028.840.401

MARBAS MENKUL -1.762.408.857

CITI MENKUL -1.588.172.714
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VIOP-30 Ağustos Vade Kontratı                                                      27.08.2021Yatırım Danışmanlığı

 1.585 direnci üzerinde satışlarla karşılaşan endeks kontratında kısa vadeli yükselen trendin

destek bölgesine gelindi. 1.565 altında kalındığı sürece aşağı yönlü baskının devamı

gelebilir. 1.545 ve 1.525 olası düşüşlerde destek olarak izlediğimiz seviyeler olacak. 1.575-

1.585 ve 1.600 seviyeleri ise direnç olarak izlenebilir.

VIOP-30 Yakın Vade (Günlük)

Kurum Net İşlem

IS YATIRIM     73.824

YATIRIM-FINANSM 11.784

GARANTI YAT.   3.824

ATA YATIRIM    3.499

MEKSA YATIRIM  1.924

Diğer 5.643

Kurum Net İşlem

TEB YATIRIM    -50.815

BANK-OF-AMERICA -21.453

GEDIK YATIRIM  -10.169

TACIRLER YAT.  -5.254

HALK YATIRIM   -2.581

Diğer -10.226

Aracı Kurum Pozisyonları - Günlük

Aracı Kurum Pozisyonları – (01.03.2021-Bugün)

Kurum Net İşlem

TEB YATIRIM    43.890

BANK-OF-AMERICA 30.551

GEDIK YATIRIM  19.300

GCM YATIRIM MEN 7.546

YATIRIM-FINANSM 6.918

Diğer 18.448

Kurum Net İşlem

CREDIT SUISSE M -25.485

IS YATIRIM     -25.378

YAPI KREDI YAT. -18.942

TACIRLER YAT.  -14.812

GARANTI YAT.   -9.789

Diğer -32.247
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BIST-30 Destek-Direnç Tablosu                                                    27.08.2021Yatırım 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                                                            27.08.2021Yatırım 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.



7

Dolar/TL                                                                                    27.08.2021Yatırım Danışmanlığı

 Dolar endeksinin tekrar 93.00 seviyesinin altına çekilmesi, son dönemde benzerlerinden pozitif ayrışan TL’yi desteklemeye devam ediyor. Dolar/TL kuru

sabah saatlerinde 8.39 seviyesinden işlem görüyor. Dün başlayan ve bugün de devam edecek olan Jackson Hole sempozyumu fiyatlamalar için kritik olacak.

Özellikle FED Başkanı Powell’ın bugün yapacağı konuşmada beklenenden daha şahin bir tutum takınması durumunda dolar endeksinde tekrar yukarı yönlü

hareketler görebiliriz. Bu da gelişmekte olan ülke para birimlerinde tekrar baskı yaratabilir. Ancak şimdilik 8.30-8.50 bandında dalgalanmanın devamını

bekliyoruz. 8.35 ve 8.30 seviyeleri destek, 8.43-8.50 ve 8.65 seviyeleri ise dirençler olarak izlenebilir.

USD/TL (Günlük) Türkiye – 5Y CDS
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VIOP Döviz                                                                                 27.08.2021Yatırım Danışmanlığı

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

destek bölgesinin tekrar altına gelen kontratta, 8.40 önemli destek

haline gelmiş durumda. 8.40 altında ise 8.30 destek olarak izlenebilir.

8.65-8.70 ise olası yukarı hareketlerde ilk direnç bölgesi olarak öne

çıkıyor.

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

 Ağustos vadeli Euro/TL kontratında aşağı yönlü sıkışma sürüyor. 9.93

desteğinin altına gelen kontratta, 9.80 ilk hedef olarak izlenebilir.

9.93 ve 10.10 ise direnç olarak takip edilmelidir.
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Euro/Dolar                                                                                 27.08.2021Yatırım Danışmanlığı

 Paritede dalgalanmaya rağmen orta vadeli teknik görünüm halen dolar lehine devam ediyor. Bu aşamada 1.18 kısa vadede ilk direnç bölgesi olarak

izlenebilir. 1.1850-1.19 ise ana direnç bölgesidir. 1.17 desteği üzerinde tutunan paritede bu seviyenin altında 1.16 oldukça kritik bir ana destek seviyesi

olarak takip edilmelidir. Dolar endeksinde ise 92.80 seviyesine kadar gerçekleşen geri çekilmeye rağmen yukarı riskin sürdüğünü düşünüyoruz.

EUR/USD (Günlük) Dolar Endeksi (Haftalık) 
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Ons Altın - Gümüş                                                                       27.08.2021Yatırım Danışmanlığı

 Jackson Hole sempozyumu öncesi ABD 10 yıllık tahvil faizinde görülen

yükseliş değerli metallerde baskı yaratıyor. Ons altında kısa vadeli

alçalan kanalı takip etmeye devam ediyoruz. Aşağı yönlü hareketin

devam etmesi durumunda 1.760 seviyesi önemli destek olarak

izlenmelidir. Önemli ortalamaların bulunduğu 1.810 ise ana direnç olarak

izlenebilir. 1.810 geçilmedikçe kısa vadeli yükselişlerin satış fırsatı

olacağını düşünüyoruz.

XAUUSD (Günlük) XAGUSD (Günlük)

 Gümüşte alçalan kanal içerisinde hareket izleniyor. Daha kısa vadede

ise 23.00-24.00 bölgesinde bir dip oluşumunun devam ettiği görülüyor.

Trade amaçlı işlemlerde 24.00 seviyesine doğru hareketler pozisyon

azaltmak ya da short fırsatı, 23.00 bölgesine doğru geri çekilmeler ise

alım fırsatı olarak kullanılabilir. 24.00 seviyesi aşılmadan alımların

tepki niteliğinde kalacağını düşünüyoruz. 24.00-24.50 direnç, 23.00-

22.50 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
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Brent Petrol                                                                               27.08.2021Yatırım Danışmanlığı

 Petrol fiyatları, geçen haftaki sert düşüşün ardından haftaya güçlü bir yukarı hareket ile başladı. Hisse piyasalarında risk iştahının tekrar artması ve Covid-

19 salgını ile ilgili özellikle Çin’den gelen olumlu haberler petrol piyasasına tekrar destek sağlamaya başladı. Orta vadeli yükselen trendine geri dönen

Brent’te 72.30 ve 73.60 ilk dirençler olmak üzere yukarı hareketin devamı beklenebilir. 69.50 ve 67.60 ise kısa vadede destek olarak izlenebilir. Bugün

başlayacak Jackson Hole sempozyumu fiyatlamalar adına kritik olacak.

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


