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Piyasa Gelişmeleri                                                                      2.09.2021Yatırım Danışmanlığı

Güne alımlarla başlayan BIST100 endeksi gün içinde dalgalı seyretti ve günü %0.14 artışla 1,474 seviyesinden kapattı. İşlem hacmi 13.5 milyar TL seviyesinde

gerçekleşirken, BIST-100 endeksine dahil olan 56 hisse değer kazandı, 33 hisse ise değer kaybetti. Sabah saatlerinde Dolar/TL kuru 8.29 seviyesinden işlem görürken,

yurtdışı hisse vadeli piyasalarında ise hafif negatif bir seyir izleniyor.

Küresel piyasalarda yükseliş ivme kaybetse de sürüyor. Dün dünya genelinde açıklanan PMI verileri beklentilere paralel gerçekleşirken, ABD ISM imalat endeksi

beklentilerin oldukça üzerinde gerçekleşti. Özellikle Asya’da son açıklanan verilerde ciddi bir ivme kaybı görülmüştü. Ayrıca istihdam tarafında tarımdışı istihdam

öncesinde yakından izlenen ADP özel sektör istihdam verisi beklentilerin çok altında kaldı. Öte yandan dün OPEC+ toplantısında üretimi artırma planını koruma

kararı çıktı. OPEC+ ülkelerinin Ekim ayında öngörülen günlük 400 bin varil üretim artırma kararını koruması petrol fiyatlarında baskın yarattı. İçeride ise dün TCMB

yatırımcılarla bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda; fiyat gelişmeleri, iktisadi faaliyet, kredi büyümesi, döviz rezervleri ile cari denge konuları konuşuldu. Özellikle

içeride aşılanmanın başarılı seyri ve Avrupa’da ki olumlu görünümün yerel ekonomiye de katkı sağladığı vurgulandı. TCMB 23 Eylül’deki PPK toplantısı için ise net bir

sinyal vermedi. Bugün ABD’de haftalık işsizlik başvuruları, fabrika siparişleri verileri takip edilecek.

BIST-100 endeksinin güne yatay seyirle başlamasını bekliyoruz. Kısa vadede 1,470 üzerinde kapanış gerçekleştiren endekste bu açıdan teknik görünüm güçlü. 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. Sektörel bazda, petrokimya-rafineri, telekomünikasyon sektörleri tercih edilebilir.

USDTRY—USDRUB—USDZAR—USDBRL 2021 performansları (%) XU100—XUSIN—XBANK 2021 performansları (%)
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BIST-100                                                                                    2.09.2021Yatırım Danışmanlığı

 BIST-100 endeksinin güne yatay seyirle başlamasını bekliyoruz. Kısa vadede 1,470 üzerinde

kapanış gerçekleştiren endekste bu açıdan teknik görünüm güçlü. 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. Sektörel bazda

petrokimya-rafineri, telekomünikasyon sektörleri tercih edilebilir.

BIST-100 (Günlük)

Kurum Net İşlem 

HSBC YATIRIM 183.703.574

AK YATIRIM 166.939.530

TACIRLER YAT. 114.923.765

BGC PARTNERS MENKUL 52.878.003

DENIZ YATIRIM 48.611.693

Diğer 117.984.999

Kurum Net İşlem 

IS YATIRIM -73.480.282

YAPI KREDI YAT. -58.302.833

TERA YATIRIM MENKUL -56.437.256

GARANTI YAT. -50.526.133

PIRAMIT MEN. -49.883.907

Diğer -396.411.151

Aracı Kurum Pozisyonları - Günlük

Aracı Kurum Pozisyonları – Yılbaşından Bugüne

Kurum Net İşlem 

GLOBAL MENKUL 3.232.829.677

ZIRAAT YAT. 2.497.013.741

GARANTI YAT. 2.225.851.628

GEDIK YATIRIM 2.052.404.453

BGC PARTNERS MENKUL 2.019.170.884

Kurum Net İşlem 

AK YATIRIM -4.292.300.888

BANK-OF-AMERICA YATIRIM -3.660.891.881

TERA YATIRIM MENKUL -3.141.927.420

MARBAS MENKUL -1.851.345.930

CITI MENKUL -1.588.172.714
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VIOP-30 Ekim Vade Kontratı                                                      2.09.2021Yatırım 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

TACIRLER YAT.  22.638

IS YATIRIM     9.344

TEB YATIRIM    6.097

GEDIK YATIRIM  2.321

SANKO YATIRIM M 1.444

Diğer 6.796

Kurum Net İşlem

MEKSA YATIRIM  -10.692

GARANTI YAT.   -9.477

CREDIT SUISSE M -9.020

BANK-OF-AMERICA -5.607

GCM YATIRIM MEN -3.808

Diğer -10.036

Aracı Kurum Pozisyonları - Günlük

Aracı Kurum Pozisyonları – (01.03.2021-Bugün)

Kurum Net İşlem

TEB YATIRIM    58.094

TACIRLER YAT.  49.749

GEDIK YATIRIM  29.209

AK YATIRIM     22.001

GARANTI YAT.   14.516

Diğer 49.108

Kurum Net İşlem

IS YATIRIM     -102.574

YATIRIM-FINANSM -28.885

BANK-OF-AMERICA -27.663

CREDIT SUISSE M -22.962

QNB FINANS YAT. -11.942

Diğer -28.654
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BIST-30 Destek-Direnç Tablosu                                                    2.09.2021Yatırım 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                                                            2.09.2021Yatırım 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                                                                                    2.09.2021Yatırım Danışmanlığı

 Geçen haftanın piyasalar açısından ana gündemi olan Jackson Hole sempozyumu, piyasalar açısından güvercin diyebileceğimiz bir tonla sona ererken,

sempozyumda konuşma yapan FED Başkanı Powell, tahvil alımlarının azaltılmasının bu yıl başlayabileceğini ancak 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. Dolar/TL kurunda da bu etki görülüyor. Kur kritik 8.30 desteğini test ediyor. Bir süredir 8.30-8.50

bandında dalgalanan kurda 8.30 altında kapanışlar görmemiz halinde aşağı yönlü hareketin 8.00 desteğine doğru hızlanması beklenebilir. 8.35-8.42 ve 8.50

seviyeleri ise dirençler olarak izlenebilir. Yarın yurt içinde açıklanacak olan TÜFE verileri ve ABD’de açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisi kurdaki seyir

açısından önemli olacak.

USD/TL (Günlük) Türkiye – 5Y CDS
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VIOP Döviz                                                                                 2.09.2021Yatırım 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.



9

Euro/Dolar                                                                                 2.09.2021Yatırım Danışmanlığı

 FED Başkanı Powell’ın Jackson Hole sempozyumunda yaptığı 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                                                                       2.09.2021Yatırım Danışmanlığı

 FED Başkanı Powell’ın açıklamaları ile birlikte değerli metallerde yukarı

yönlü denemeler sürüyor. Takip ettiğimiz kısa vadeli alçalan kanal

direncini aşan ons altında, önemli ortalamaların da olduğu bölgeye

gelindi. 1.810 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanması halinde, 1.820-1.833

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

tekrar test ediliyor. 24.00-24.30 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                                                                               2.09.2021Yatırım Danışmanlığı

 Petrol fiyatları, OPEC+’ın talepteki toparlanma ve stoklardaki azalmayı sebep göstererek petrol üretimini artırma planında herhangi bir değişikliğe

gitmemesiyle günü satıcılı kapattı. OPEC+ üyeleri geçen yıl koronavirüs pandemisi nedeniyle kıstıkları petrol üretiminin yaklaşık %45’ini yeniden başlatmış

durumda iken, üretimin kademeli şekilde Eylül 2022’ye kadar tamamıyla canlandırılması hedefleniyor.

 Petrol fiyatlarında son dönemde yaşanan dalgalanmaya rağmen ana trend korunuyor. Brent’te Nisan 2020’den bu yana devam eden yükselen trend

korunurken, son dönemde fiyatın alçalan kanal içerisinde hareket ettiği görülüyor. Bu aşamada bu kanalı takip ediyor olacağız. Güncel fiyatlar ile yukarıda

73.00 bölgesi kanal direnci olarak izlenebilir. Bu seviye üzerinde tekrar 75.00-76.00 bölgesine doğru bir hareket başlayabilir. 70.50-70.00 bölgesi ise ilk

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


