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Piyasa Gelişmeleri                                                                      1.09.2021Yatırım Danışmanlığı

Güne alımlarla başlayan BIST100 endeksi gün içinde de gücünü korudu ve 1,470 direncini aşarak günü 1,472 seviyesinden kapattı. Böylelikle endeks 22 Mart’tan bu

yana en yüksek seviyeyi test etti. İşlem hacmi 14.9 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, BIST-100 endeksine dahil olan 70 hisse değer kazandı, 24 hisse ise değer

kaybetti. Sabah saatlerinde Dolar/TL kuru 8.32 seviyesinden işlem görürken, yurtdışı hisse vadeli piyasalarında ise karışık seyir izleniyor.

Dün küresel piyasalarda açıklanan ekonomik veriler ve merkez bankası üyelerinden gelen açıklamalar kar satışlarına sebep oldu. Avrupa’da beklentilerin üzerinde

gerçekleşen enflasyon verisi piyasalarda üzerinde baskı yaratırken, ECB üyelerinden gelen şahin açıklamalar baskıyı artırdı. Özellikle Knot, ekonomik görünümün

varlık alımlarının azaltılmasına imkân tanıyabileceğini ifade etti. Öte yandan dün ABD’de açıklanan Conference Board Tüketici Güven Endeksi Şubat ayından bu yana

en düşük seviyeyi kaydetti ve beklentileri karşılayamadı. Sabah saatlerinde Asya’da açıklanan Çin özel sektör PMI verisi de bir önceki PMI gibi daralma bölgesine

geçti ve özellikle son aylara artan delta varyant etkisini direkt olarak yansıttı. Tüm bu gelişmelerle beraber hisse piyasaları dalgalı seyrederken, dolar endeksi 92.70

seviyesine yükseldi, ABD 10 yıllık tahvil faizi ise %1.33 seviyesinden işlem gördü. Ancak asıl hareket Avrupa tahvil faizlerinde görüldü, dünkü açıklamalar ile faizlerde

hızlı yükselişler yaşandı. Bugün içeride 2.çeyrek büyüme verisi açıklanacak. Yurtdışında ise İmalat PMI verileri ve ABD’de ADP istihdam raporu takip edilecek.

BIST-100 endeksinin güne hafif satıcılı başlamasını bekliyoruz. Kısa vadede 1,470 üzerinde kapanış gerçekleştiren endekste bu açıdan teknik görünüm güçlü. Açılış

sonrasında 1,465 ilk destek olarak izlenecek, 1,445 ise kısa vadeli pozisyonlar için zarar-kes seviyesi olacaktır. Endeks 1,470 üzerinde kaldıkça 1,500-1,515 direnç

bölgesi hedeflenebilecektir.

USDTRY—USDRUB—USDZAR—USDBRL 2021 performansları (%) XU100—XUSIN—XBANK 2021 performansları (%)
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BIST-100                                                                                    1.09.2021Yatırım Danışmanlığı

 BIST-100 endeksinin güne hafif satıcılı başlamasını bekliyoruz. Kısa vadede 1,470 üzerinde

kapanış gerçekleştiren endekste bu açıdan teknik görünüm güçlü. Açılış sonrasında 1,465

ilk destek olarak izlenecek, 1,445 ise kısa vadeli pozisyonlar için zarar-kes seviyesi

olacaktır. Endeks 1,470 üzerinde kaldıkça 1,500-1,515 direnç bölgesi hedeflenebilecektir.

BIST-100 (Günlük)

Kurum Net İşlem 

YAPI KREDI YAT. 121.220.501

TACIRLER YAT. 107.847.753

GEDIK YATIRIM 58.942.089

BANK-OF-AMERICA YATIRIM BANK 51.571.503

QNB FINANS YAT. 46.539.543

Diğer 141.507.990

Kurum Net İşlem 

INFO YATIRIM MENKUL -67.552.932

AK YATIRIM -58.763.386

IS YATIRIM -54.211.223

GARANTI YAT. -46.796.000

SEKER YATIRIM -44.533.127

Diğer -255.772.710

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 Ekim Vade Kontratı                                                      1.09.2021Yatırım Danışmanlığı

 Ekim vadeli endeks kontratında kısa vadede pozitif görünüm sürüyor. Olası yukarı

hareketlerde 1.635 seviyesini ilk direnç olarak izliyor olacağız. 1.635 üzerinde 1.665-1.670

bölgesi hedef haline gelebilir. Aşağıda ise 1.620-1.610 ve 1.600 seviyeleri destek olarak

izlenmelidir.

VIOP-30 Ekim Vade (Günlük)

Kurum Net İşlem

TEB YATIRIM    8.737

ATA YATIRIM    3.323

AK YATIRIM     2.984

INFO YATIRIM ME 2.446

MEKSA YATIRIM  2.271

Diğer 11.285

Kurum Net İşlem

CREDIT SUISSE M -9.384

BANK-OF-AMERICA -5.750

YAPI KREDI YAT. -5.252

QNB FINANS YAT. -2.564

YATIRIM-FINANSM -1.708

Diğer -6.388

Aracı Kurum Pozisyonları - Günlük

Aracı Kurum Pozisyonları – (01.03.2021-Bugün)

Kurum Net İşlem

TEB YATIRIM    51.997

TACIRLER YAT.  27.111

GEDIK YATIRIM  26.888

AK YATIRIM     25.224

GARANTI YAT.   23.993

Diğer 62.249

Kurum Net İşlem

IS YATIRIM     -111.918

YATIRIM-FINANSM -29.160

BANK-OF-AMERICA -22.056

CREDIT SUISSE M -13.942

QNB FINANS YAT. -11.494

Diğer -28.895
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BIST-30 Destek-Direnç Tablosu                                                    1.09.2021Yatırım 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                                                            1.09.2021Yatırım 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                                                                                    1.09.2021Yatırım Danışmanlığı

 Geçen haftanın piyasalar açısından ana gündemi olan Jackson Hole sempozyumu, piyasalar açısından güvercin bir tonla sona erdi. Sempozyumda konuşma

yapan FED Başkanı Powell, tahvil alımlarının azaltılmasının bu yıl başlayabileceğini söylerken, bu sürecin faiz artırımları için doğrudan bir sinyal olarak

algılanmaması gerektiğini belirtti. Açıklamaların ardından dolar endeksi tekrar 93.00 seviyesinin altına çekilirken, gelişmekte olan ülke para birimlerinde

dolara karşı değer kazancı görülüyor. Çin’den gelen zayıf ekonomik veriler ise, şimdilik para birimleri üzerinde bir etki yaratmasa da, gelişmekte olan ülke

para birimlerinde kısa vadeli bir baskı unsuru haline gelebilir. Dolar/TL kuru sabah saatlerinde 8.32 seviyesinden işlem görüyor. Bir süredir 8.30-8.50

bandında dalgalanan kurda, 8.30 bölgesi kritik destek. 8.30 altında kapanışlar görmemiz halinde aşağı yönlü hareketin hızlanması beklenebilir. 8.35-8.42 ve

8.50 seviyeleri ise dirençler olarak izlenebilir.

USD/TL (Günlük) Türkiye – 5Y CDS
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VIOP Döviz                                                                                 1.09.2021Yatırım Danışmanlığı

 Ekim vadeli Dolar/TL kontratında aşağı yönlü trend sürüyor. 8.55

desteğini test eden kontratta bu seviye altında kalıcılık sağlanması

halinde 8.25-2.30 bölgesi hedeflenebilir. 8.70-8.85-9.00 ise yukarıda

direnç olarak izlenmelidir.

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

 Ekim vadeli Euro/TL kontratında aşağı yönlü sıkışma sürüyor. 10.15

desteğinin altına gelen kontratta, 9.85-9.90 bölgesi ilk hedef olarak

izlenebilir. 10.35 ve 10.50 ise direnç olarak takip edilmelidir.
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Euro/Dolar                                                                                 1.09.2021Yatırım Danışmanlığı

 FED Başkanı Powell’ın Jackson Hole sempozyumunda yaptığı güvercin tonda açıklamaların ardından paritede yukarı yönlü hareket hız kazandı. Orta vadede

dolar lehine görünümün sürdüğünü düşünmekle birlikte, kısa vadede yukarı hareketin bir süre devam edebileceğini düşünüyoruz. 1.19-1.1950 ve 1.20 ana

direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. 1.1750-1.17 ise geri çekilmelerde ilk destek bölgesidir. Dolar endeksinde ise 93.70 ana direnç olarak izlenmelidir.

EUR/USD (Günlük) Dolar Endeksi (Haftalık) 
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Ons Altın - Gümüş                                                                       1.09.2021Yatırım Danışmanlığı

 FED Başkanı Powell’ın açıklamaları ile birlikte değerli metallerde yukarı

yönlü hareket hız kazandı. Takip ettiğimiz kısa vadeli alçalan kanal

direncini aşan ons altında, önemli ortalamaların da üzerine gelinmiş

durumda. 1.810 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanması halinde, 1.830 ve

1.850 dirençleri kısa vadede hedeflenebilir. 1.810-1.800 ve 1.795 ise ilk

destek seviyeleri olarak izlenmelidir. Bu hafta ABD’de açıklanacak olan

istihdam verileri fiyatlamaların devamı için kritik önemde olacak.

XAUUSD (Günlük) XAGUSD (Günlük)

 Gümüşte bir süredir takip ettiğimiz alçalan kanalın direnç bölgesi test

edilirken, bu bölgede tekrar satış baskısının yoğunlaştığı görüldü.

24.00-24.20 bölgesi bu aşamada kritik bölge olarak izlenebilir. Bu bölge

üzerinde kapanışlarda gümüşte tekrar 25.00-25.80 dirençleri hedef

haline gelecektir. 24.00 seviyesinin altında ise 23.60 ve 23.00 aşağıda

destek olarak izlenebilir.
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Brent Petrol                                                                               1.09.2021Yatırım Danışmanlığı

 Petrol fiyatlarında son dönemde yaşanan dalgalanmaya rağmen ana trend korunuyor. OPEC ülkeleri çarşamba günü toplanarak küresel piyasaların durumunu

ve delta varyantından etkilenen yakıt talebini tartışacak. Delta varyantının talep üzerinde etkisinin geçici olacağı düşünülürken OPEC’in günlük 400 bin

varillik bir artırımı daha uygulaması bekleniyor. Brent’te 73.15 seviyesini kısa vadede ilk direnç olarak izliyoruz. Bu seviye üzerinde tekrar 75.00-76.00

bölgesine doğru bir hareket başlayabilir. 70.50-70.00 bölgesi ise önemli destek bölgesi olarak izlenmelidir.

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


