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Piyasa Gelişmeleri                                                                      9.09.2021Yatırım Danışmanlığı

Güne yatay seyirle başlayan BIST100 endeksi günün geri kalanında zayıf seyrine devam etti ve günü %1.44 düşüşle, 1,433 seviyesinden kapattı. İşlem hacmi 13 milyar

TL seviyesinde gerçekleşirken, BIST-100 endeksine dahil olan 11 hisse değer kazandı, 87 hisse ise değer kaybetti. Sabah saatlerinde Dolar/TL kuru 8.47 seviyesinden

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

Küresel piyasalarda ECB öncesi satış baskısı hakim. Dün Avrupa piyasaları %1’in üzerinde kayıp yaşarken, ABD endekslerinde satışlar daha sınırlı kaldı. Asya’da

Çin’den gelen enflasyon verileri ÜFE-TÜFE makasının daha da açıldığına işaret ediyor. Tüketici enflasyonu beklentilerin altında kalsa da, üretici fiyat endeksi

beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Geçen haftadan bu yana ECB üyelerinin yaptığı açıklamalar ve enflasyonun seyri ECB’ye yönelik varlık alımlarını azaltma

beklentilerini iyide iyiye artırmış durumda. Öte yandan virüsün farklı varyantlarının ortaya çıkması da küresel büyüme beklentilerini törpülüyor. Son dönemde

özellikle kısa vadeli tahvil faizlerinin yükselişine devam ettiğini görüyoruz, dolar endeksi ise 92.70 seviyesinde işlem görüyor. Bugün TSİ 14:45’te ECB kararları,

15:30’da ise Başkan Lagarde’ın basın toplantısı takip edilecek. Olası şahin kararlar Euro’da geçici bir güçlenmeyi tetikleyebilir. Varlık fiyatlarında hafta başından bu

yana görülen dalgalanma, riskten kaçış algısının arttığını gösteriyor, bu aşamada ECB kararları fiyatlamaları dengeleyebilir.

BIST-100 endeksinin güne yatay seyirle başlamasını bekliyoruz. Son 2 gündür sert şekilde gerileyen endekste 1,465-1,445 desteklerin altına gelindi. Bu aşamada

1,430-1,410 diğer destek seviyeleri olarak izlenirken 1,445 ilk direnç haline geldi. Endekste mevcut teknik görünüm zayıf, ancak bahsettiğimiz destek seviyelerinden

tepki gelebilir. Yine de bir süre dalgalı zayıf bir bant hareketi bekliyoruz ve 1,445 aşılmadıkça risk artırmayı önermiyoruz.

USDTRY—USDRUB—USDZAR—USDBRL 2021 performansları (%) XU100—XUSIN—XBANK 2021 performansları (%)
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BIST-100                                                                                    9.09.2021Yatırım Danışmanlığı

 BIST-100 endeksinin güne yatay seyirle başlamasını bekliyoruz. Son 2 gündür sert şekilde

gerileyen endekste 1,465-1,445 desteklerin altına gelindi. Bu aşamada 1,430-1,410 diğer

destek seviyeleri olarak izlenirken 1,445 ilk direnç haline geldi. Endekste mevcut teknik

görünüm zayıf, ancak bahsettiğimiz destek seviyelerinden tepki gelebilir. Yine de bir süre

dalgalı zayıf bir bant hareketi bekliyoruz ve 1,445 aşılmadıkça risk artırmayı önermiyoruz.

BIST-100 (Günlük)

Kurum Net İşlem 

AK YATIRIM 111.248.359

TERA YATIRIM MENKUL 47.484.683

OYAK YATIRIM 39.674.456

INFO YATIRIM MENKUL 34.109.252

TEB YATIRIM 33.002.736

Diğer 198.213.902

Kurum Net İşlem 

BANK-OF-AMERICA YATIRIM BANK -104.562.062

UNLU MENKUL DEGERLER -96.715.126

QNB FINANS YAT. -56.896.935

A1 CAPITAL MENKUL DEGERLER -40.887.755

ZIRAAT YAT. -36.567.993

Diğer -128.103.518

Aracı Kurum Pozisyonları - Günlük

Aracı Kurum Pozisyonları – Yılbaşından Bugüne

Kurum Net İşlem 

GLOBAL MENKUL 3.289.125.981

ZIRAAT YAT. 2.426.630.715

GARANTI YAT. 2.296.820.239

GEDIK YATIRIM 2.169.968.220

BGC PARTNERS MENKUL 2.049.883.546

Kurum Net İşlem 

AK YATIRIM -3.926.062.099

BANK-OF-AMERICA YATIRIM -3.786.986.678

TERA YATIRIM MENKUL -3.207.832.405

MARBAS MENKUL -1.954.235.691

CITI MENKUL -1.588.172.714
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VIOP-30 Ekim Vade Kontratı                                                      9.09.2021Yatırım Danışmanlığı

 Ekim vadeli endeks kontratında 1.600 seviyesinin altında satış baskısının hızlanabileceğini

belirtmiştik. Dün bu beklentimize paralel şekilde kontratta sert satışlar gerçekleşti. 1.560

seviyesi gelinen aşamada ilk önemli destek olarak öne çıkıyor. 1.560’ın altında 1.540-1.530

ve 1.510 kademeli destek bölgeleri olarak izlenebilir. Olası yukarı hareketlerde ise 1.580-

1.590-1.600 direnç olarak izlenmelidir. Kalıcı bir yukarı hareket için tekrar 1.600

seviyesinin üzerinde kapanışlara ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz.

VIOP-30 Ekim Vade (Günlük)

Kurum Net İşlem

IS YATIRIM     4.249

HALK YATIRIM   3.273

VAKIF YAT.     3.105

YATIRIM-FINANSM 2.049

YAPI KREDI YAT. 1.746

Diğer 12.016

Kurum Net İşlem

HSBC YATIRIM   -7.446

GCM YATIRIM MEN -6.641

TACIRLER YAT.  -4.140

QNB FINANS YAT. -1.833

MEKSA YATIRIM  -1.764

Diğer -4.614

Aracı Kurum Pozisyonları - Günlük

Aracı Kurum Pozisyonları – (01.03.2021-Bugün)

Kurum Net İşlem

TEB YATIRIM    61.218

TACIRLER YAT.  49.211

GARANTI YAT.   41.158

GEDIK YATIRIM  29.981

AK YATIRIM     15.328

Diğer 39.119

Kurum Net İşlem

IS YATIRIM     -105.779

CREDIT SUISSE M -29.322

BANK-OF-AMERICA -28.524

YATIRIM-FINANSM -26.157

QNB FINANS YAT. -11.485

Diğer -34.751



5

BIST-30 Destek-Direnç Tablosu                                                    9.09.2021Yatırım 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                                                            9.09.2021Yatırım 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                                                                                    9.09.2021Yatırım Danışmanlığı

 Küresel piyasalarda risk iştahı azalırken, bu durum dolar lehine hareketi beraberinde getirdi. Dolar, gelişmekte olan ülke para birimlerine göre değer

kazanırken, Dolar/TL kurunda da bu etkiyi görüyoruz. 8.30 bölgesinden gelen alımlarla dün 8.48 seviyesini test eden kurda, 8.50 seviyesini ilk direnç, 8.60

seviyesini ise alçalan trend direnci olarak takip ediyor olacağız. 8.30-8.27 bölgesi ise ana destek olarak korunuyor. Bugün piyasaların gözü ECB toplantısında

olacak. Toplantının ardından ECB Başkanı Lagarde basın toplantısı düzenleyecek. ABD tarafında ise haftalık işsizlik maaşı başvuruları verisi izlenecek.

USD/TL (Günlük) Türkiye – 5Y CDS
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VIOP Döviz                                                                                 9.09.2021Yatırım Danışmanlığı

 Kontratta aşağı yönlü sıkışma devam ederken, aşırı satım bölgesinden

alımlar geldiğini görüyoruz. Bu aşamada 8.70 ilk direnç olarak izlenmeli,

bu seviye üzerinde 8.90-9.00 bölgesine doğru hareketin devamını

görebiliriz. 8.49 ise destek olarak izlenmelidir.

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

 10.08 destek bölgesinden gelen alımlarla kontratta tekrar yön yukarıya

dönerken, 10.40-10.50 ana direnci hedeflenebilir. 10.08 aşağıda destek

olarak izlenmelidir.
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Euro/Dolar                                                                                 9.09.2021Yatırım 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. 1.18-1.1750 destek, 1.19-1.1950 ve 1.20

direnç olarak izlenebilir. Bugün gerçekleştirilecek olan Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı toplantısı, fiyatlamalar için önemli olacak. Dolar endeksinde

ise 93.20 ara direnç, 93.70 ise ana direnç olarak takip edilebilir.

EUR/USD (Günlük) Dolar Endeksi (Haftalık) 
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Ons Altın - Gümüş                                                                       9.09.2021Yatırım Danışmanlığı

 Küresel risk iştahındaki azama ve dolarda değer kazanımı, değerli

metallerde satışlara neden oluyor. Bu aşamada 1.775 seviyesini trend

desteği olarak takip ediyoruz. 1.775 altında satışların hızlandığını

görebiliriz. Yukarıda ise 1.800-1.815 önemli direnç bölgesi olarak

korunuyor.

XAUUSD (Günlük) XAGUSD (Günlük)

 Dolardaki değer kazancı gümüşte de satışlara neden oluyor. 24.70

altında kalındıkça yukarı hareketlerin tepki niteliğinde kalacağını

düşünüyoruz. Aşağıda ise 23.50 ve 23.00 destek olarak izlenebilir.
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Brent Petrol                                                                               9.09.2021Yatırım 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


