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Piyasa Gelişmeleri                                                                      7.09.2021Yatırım Danışmanlığı

Güne alımlarla başlayan BIST100 endeksi gün içinde de gücünü korudu ve haftanın ilk işlem gününü %0.41 artışla, 1,474 puandan kapattı. İşlem hacmi 10.7 milyar TL

seviyesinde gerçekleşirken, BIST-100 endeksine dahil olan 62 hisse değer kazandı, 33 hisse ise değer kaybetti. Sabah saatlerinde Dolar/TL kuru 8.28 seviyesinden

işlem görürken, yurtdışı hisse vadeli piyasalarında ise pozitif bir seyir izleniyor.

ABD piyasalarının kapalı olduğu dün, küresel piyasalarda iyimserlik düşük hacimle de olsa devam etti. Avrupa piyasalarında %1’e yakın yükselişler izlenirken, sabah

saatlerinde Asya’da da yine Japonya başta olmak üzere endeksler pozitif seyrediyor. Çin’de beklentilerin üzerinde gerçekleşen ticaret verisi piyasaları desteklerken,

Avustralya’da merkez bankasının varlık alımlarını azaltma kararı negatif ayrışmaya sebep oldu. Bugün Almanya’da ZEW beklenti endeksi ve AB ikinci çeyrek büyüme

verisi takip edilecek. İçeride ise hazine nakit dengesi açıklanacak. Veri akışı açısından sakin olan bu hafta ECB kararları etkili olabilir, Perşembe günü toplanacak

olan ECB’ye ilişkin son dönemde varlık alımlarını azaltma beklentilerinin yoğunlaştığını görüyoruz. Geçen haftaki istihdam verileri sonrasında FED’e yönelik

beklentiler ise törpülenmiş durumda. Bu nedenle bu hafta Euro/Dolar paritesindeki hareket kritik olacak, 1.19 önemli bir eşik.

BIST-100 endeksinin güne pozitif seyirle başlamasını bekliyoruz. Endeksin 1,465-1,470 direnç bölgesinde dalgalandığını izliyoruz. Bu aşamada 1,465 seviyesi ilk destek

ve zarar-kes seviyesi olarak takip edilebilir. 1,445 ana destek iken 1,485-1,500 ve 1,515 direnç seviyeleri olarak takip edilmelidir. Özellikle bankalarda gelinen

seviyelerde kısa vadeli ivme kaybı normal karşılanabilir, telekomünikasyon, perakende sektörleri tercih edilebilir.

USDTRY—USDRUB—USDZAR—USDBRL 2021 performansları (%) XU100—XUSIN—XBANK 2021 performansları (%)
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BIST-100                                                                                    7.09.2021Yatırım Danışmanlığı

 BIST-100 endeksinin güne pozitif seyirle başlamasını bekliyoruz. Endeksin 1,465-1,470

direnç bölgesinde dalgalandığını izliyoruz. Bu aşamada 1,465 seviyesi ilk destek ve zarar-

kes seviyesi olarak takip edilebilir. 1,445 ana destek iken 1,485-1,500 ve 1,515 direnç

seviyeleri olarak takip edilmelidir. Özellikle bankalarda gelinen seviyelerde kısa vadeli

ivme kaybı normal karşılanabilir, telekomünikasyon, perakende sektörleri tercih edilebilir.

BIST-100 (Günlük)

Kurum Net İşlem 

BANK-OF-AMERICA YATIRIM BANK 128.683.726

TACIRLER YAT. 121.306.753

IS YATIRIM 51.576.480

AHLATCI YATIRIM MENKUL DEGERLE 37.089.840

GEDIK YATIRIM 34.485.423

Diğer 180.671.624

Kurum Net İşlem 

YAPI KREDI YAT. -86.210.714

DENIZ YATIRIM -71.145.027

TERA YATIRIM MENKUL -60.967.400

A1 CAPITAL MENKUL DEGERLER -49.306.180

INFO YATIRIM MENKUL -42.981.998

Diğer -243.202.524

Aracı Kurum Pozisyonları - Günlük

Aracı Kurum Pozisyonları – Yılbaşından Bugüne

Kurum Net İşlem 

GLOBAL MENKUL 3.260.135.725

ZIRAAT YAT. 2.444.567.593

GEDIK YATIRIM 2.221.319.142

GARANTI YAT. 2.183.783.822

BGC PARTNERS MENKUL 2.041.294.375

Kurum Net İşlem 

AK YATIRIM -4.093.571.352

BANK-OF-AMERICA YATIRIM -3.596.470.069

TERA YATIRIM MENKUL -3.177.173.316

MARBAS MENKUL -1.909.828.806

CITI MENKUL -1.588.172.714
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VIOP-30 Ekim Vade Kontratı                                                      7.09.2021Yatırım Danışmanlığı

 Ekim vadeli endeks kontratında 1.600-1.635 bandında dalgalanma sürüyor. Kısa vadede

1.600 seviyesini aşağıda önemli destek olarak izlemeye devam ediyoruz. 1.600 altında

1.580 seviyesi hedef haline gelebilir. Yukarıda ise 1.635 ana direnç, 1.625 ara direnç

olarak izlenebilir.

VIOP-30 Ekim Vade (Günlük)

Kurum Net İşlem

IS YATIRIM     5.176

AK YATIRIM     1.894

GCM YATIRIM MEN 1.655

MEKSA YATIRIM  1.282

TERA YATIRIM ME 847

Diğer 2.767

Kurum Net İşlem

TACIRLER YAT.  -7.141

INFO YATIRIM ME -1.121

BANK-OF-AMERICA -836

YATIRIM-FINANSM -702

DENIZ YATIRIM  -666

Diğer -3.155

Aracı Kurum Pozisyonları - Günlük

Aracı Kurum Pozisyonları – (01.03.2021-Bugün)

Kurum Net İşlem

TEB YATIRIM    60.550

TACIRLER YAT.  44.286

GARANTI YAT.   34.434

GEDIK YATIRIM  28.483

AK YATIRIM     20.338

Diğer 46.660

Kurum Net İşlem

IS YATIRIM     -109.409

BANK-OF-AMERICA -29.740

YATIRIM-FINANSM -29.102

CREDIT SUISSE M -20.457

QNB FINANS YAT. -11.396

Diğer -34.650
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BIST-30 Destek-Direnç Tablosu                                                    7.09.2021Yatırım 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.



6

Günlük Hisse Beklentileri                                                            7.09.2021Yatırım 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                                                                                    7.09.2021Yatırım Danışmanlığı

 Dolar endeksindeki geri çekilmeye paralel olarak Dolar/TL kurunda son dönemde aşağı yönlü denemeler gerçekleşirken, kritik 8.30 seviyesi destek olarak

çalışmaya devam ediyor. Geçen hafta bu seviyenin altına gelinse de, kur haftayı 8.32 seviyesinden kapattı. ABD’de açıklanan zayıf istihdam verilerinin

ardından Eylül ayı özelinde tapering beklentileri bir miktar törpülenirken, bu durum gelişmekte olan ülke para birimlerine destek sağlamaya devam

edebilir. Kurda 8.30 desteğinin altında gerçekleşecek olası kapanışlarda 8.00 seviyesi hedef haline gelebilir. Yukarıda 8.50 ve 8.60 direnç seviyeleri olarak

izlenebilir.

USD/TL (Günlük) Türkiye – 5Y CDS
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VIOP Döviz                                                                                 7.09.2021Yatırım Danışmanlığı

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

desteğinin altına gelen kontratta bu seviye altında kalıcılık sağlanması

halinde 8.25-2.30 bölgesi hedeflenebilir. Aşırı satım bölgesine gelen

kontratta 8.60 seviyesinin aşılması halinde ise kısa vadeli long fırsatı

oluşabilir. 8.70-8.85-9.00 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. Bu

aşamada 10.08 seviyesi destek olarak çalışırken, bu seviye altında

9.85-9.90 bölgesi hedeflenebilir. 10.08 üzerinde ise aşırı satım

bölgesinde olan kontratta yukarı tepki ihtimali oluşabilir. 10.35 ve

10.45 direnç yukarıda direnç olarak izlenebilir.
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Euro/Dolar                                                                                 7.09.2021Yatırım Danışmanlığı

 Jackson Hole sempozyumunun ardından paritede başlayan tepki hareketi şimdilik 1.19 direncinde sonlanmış görünüyor. 1.19 aşılmadığı sürece bu aşamada

bir süre dalgalanma görebiliriz. 1.19 üzerinde ise paritede kısa vadeli long fırsatı oluşabileceğini düşünüyoruz. 1.1850-1.18-1.1750 destek, 1.19-1.1950 ve

1.20 direnç olarak izlenebilir. Bu hafta Perşembe günü gerçekleştirilecek olan Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı toplantısı, fiyatlamalar için önemli

olacak. İstihdam verilerinin ardından zayıflayan dolar endeksinde ise 93.70 ana direnç olarak izlenmelidir.

EUR/USD (Günlük) Dolar Endeksi (Haftalık) 
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Ons Altın - Gümüş                                                                       7.09.2021Yatırım Danışmanlığı

 ABD’de zayıf gelen istihdam verilerinin ardından dolar endeksinde aşağı,

değerli metallerde ise yukarı tepkinin devamını görüyoruz. Önemli

ortalamaları aşan ons altında, önceki denemelerde aşılamayan 1.833

direnci test edildi ancak aşılamadı. Bu seviye yükselişin devamı için kritik

olacaktır. 1.833’ün aşılması halinde 1.865 seviyesi hedef haline gelebilir.

Aşağıda ise 1.810-1.800-1.795 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

XAUUSD (Günlük) XAGUSD (Günlük)

 Gümüşte, bir süredir takip ettiğimiz alçalan kanalın direnç bölgesi

aşıldı. 24.20 üzerinde kalındıkça 25.50-25.80 bölgesi hedeflenebilir.

24.85 ise ilk direnç olarak takip edilmelidir. 24.20 altında ise görünüm

tekrar aşağı yönde bozulacaktır.
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Brent Petrol                                                                               7.09.2021Yatırım Danışmanlığı

 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. Güncel fiyatlar ile yukarıda 73.00-73.30 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
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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


