
1

Teknik Strateji Bülteni                                                                3.09.2021Yatırım Danışmanlığı

 Piyasa Gelişmeleri

 BIST-100

 VIOP-30 Ekim Vade Kontratı

 BIST-30 Destek-Direnç Tablosu

 Günlük Hisse Beklentileri

 Dolar/TL

 VIOP Döviz

 Euro/Dolar

 Ons Altın - Gümüş

 Brent Petrol



2

Piyasa Gelişmeleri                                                                      3.09.2021Yatırım Danışmanlığı

Güne alımlarla başlayan BIST100 endeksi gün içinde de gücünü korudu ve günü % 0.34 artışla, 1,479 seviyesinden kapattı. İşlem hacmi 11.3 milyar TL seviyesinde

gerçekleşirken, BIST-100 endeksine dahil olan 62 hisse değer kazandı, 29 hisse ise değer kaybetti. Sabah saatlerinde Dolar/TL kuru 8.29 seviyesinde yatay

seyrederken, yurtdışı hisse vadeli piyasaları ise hafif pozitif tarafta işlem görüyor.

ABD’de dün beklentilerden daha iyi gerçekleşen haftalık işsizlik başvuruları piyasaları desteklerken, endeksler hafif yükselişle kapanış yaptı. Sabah saatlerinde

Asya’da yükselişlerin Japonya liderliğinde devam ettiği görülüyor. Özellikle Japonya Başbakanı Suga’nın yeniden aday olmayacağını açıklaması piyasalarda alıcı buldu

ve endeksler güçlü şekilde yükseldi. Haftanın son işlem gününe girerken piyasalar ABD’de açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisini yakından takip edecek.

Tapering (varlık alımlarının azaltılması) konusu sıklıkla tartışılırken bugünkü veri bu konuyu netleştirme özelliğine sahip. İçeride ise enflasyon verisi takip edilecek ki

bu veri de TCMB beklentileri açısından oldukça önemli olacak. Özetle genel olarak iyimserlik korunsa da dalgalı bir seyir izlememiz muhtemel görünüyor.

BIST-100 endeksinin güne alımlarla başlamasını bekliyoruz. Kısa vadede 1,470 üzerinde kapanış gerçekleştiren endekste bu açıdan teknik görünüm gücünü koruyor.

Endekste, 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. Bankacılık endeksine ilgi devam ederken, burada oluşabilecek ivme kaybında holdinglerin öne çıkması beklenebilir.

USDTRY—USDRUB—USDZAR—USDBRL 2021 performansları (%) XU100—XUSIN—XBANK 2021 performansları (%)
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BIST-100                                                                                    3.09.2021Yatırım Danışmanlığı

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

kapanış gerçekleştiren endekste bu açıdan teknik görünüm gücünü koruyor. Endekste,

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.

Bankacılık endeksine ilgi devam ederken, burada oluşabilecek ivme kaybında holdinglerin

öne çıkması beklenebilir.

BIST-100 (Günlük)

Kurum Net İşlem 

GEDIK YATIRIM 141.512.164

TACIRLER YAT. 138.585.023

AK YATIRIM 91.369.210

A1 CAPITAL MENKUL DEGERLER 48.084.065

TEB YATIRIM 40.876.551

Diğer 157.944.349

Kurum Net İşlem 

DENIZ YATIRIM -168.877.254

YAPI KREDI YAT. -73.036.823

GARANTI YAT. -59.722.872

VAKIF YAT. -52.562.267

OYAK YATIRIM -37.504.677

Diğer -225.582.556

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                                                      3.09.2021Yatırım 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

MEKSA YATIRIM  8.867

TEB YATIRIM    7.377

GCM YATIRIM MEN 5.833

BANK-OF-AMERICA 2.106

HSBC YATIRIM   1.010

Diğer 943

Kurum Net İşlem

TACIRLER YAT.  -6.660

INFO YATIRIM ME -2.882

YAPI KREDI YAT. -2.681

GARANTI YAT.   -2.383

AK YATIRIM     -1.899

Diğer -9.631

Aracı Kurum Pozisyonları - Günlük

Aracı Kurum Pozisyonları – (01.03.2021-Bugün)

Kurum Net İşlem

TEB YATIRIM    65.471

TACIRLER YAT.  43.089

GEDIK YATIRIM  28.509

AK YATIRIM     20.102

GCM YATIRIM MEN 15.979

Diğer 53.942

Kurum Net İşlem

IS YATIRIM     -102.527

YATIRIM-FINANSM -29.708

BANK-OF-AMERICA -25.557

CREDIT SUISSE M -22.780

QNB FINANS YAT. -12.074

Diğer -34.449
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BIST-30 Destek-Direnç Tablosu                                                    3.09.2021Yatırım 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                                                            3.09.2021Yatırım 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                                                                                    3.09.2021Yatırım 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 8.27-8.30 destek bölgesini test ediyor. 8.27 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.

Bugün 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                                                                                 3.09.2021Yatırım 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                                                                                 3.09.2021Yatırım 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                                                                       3.09.2021Yatırım 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. Bugün ABD’de açıklanacak olan

tarım dışı istihdam verileri fiyatlamaların devamı için kritik önemde

olacak.

XAUUSD (Günlük) XAGUSD (Günlük)

 Gümüş, bir süredir takip ettiğimiz alçalan kanalın direnç bölgesini

aşmakta zorlanıyor. 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                                                                               3.09.2021Yatırım Danışmanlığı

 OPEC+ talepteki toparlanma ve stoklardaki azalmayı sebep göstererek petrol üretimini artırma planında herhangi bir değişikliğe gitmedi. 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. OPEC+’in kararının ardından petrol piyasasında ilk aşamada satışlar görülürken, satıcılı seyir kalıcı

olmadı ve dolardaki zayıflığın da etkisiyle tekrar yukarı yönlü hareketler gerçekleşti.

 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 kanalın direnç bölgesi test ediliyor. Güncel fiyatlar ile

yukarıda 73.00 bölgesi kanal direnci olarak izlenebilir. Bu seviye aşıldığı takdirde 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



12

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

mailto:ALTAN.AYDIN@vakifyatirim.com.tr
mailto:EREN.KURU@vakifyatirim.com.tr
mailto:UMUTDENIZ.PAK@vakifyatirim.com.tr


13

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


