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Piyasa Gelişmeleri                                                                      10.09.2021Yatırım Danışmanlığı

Güne zayıf seyirle başlayan BIST100 endeksi günün geri kalanında yurtdışı piyasalarında da desteğiyle toparlandı ve günü %1.31 artışla, 1,452 seviyesinden kapattı.

İşlem hacmi 12.1 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, BIST-100 endeksine dahil olan 86 hisse değer kazandı, 8 hisse ise değer kaybetti. Sabah saatlerinde Dolar/TL

kuru 8.44 seviyesinden işlem görürken, yurtdışı hisse vadeli piyasalarında ise hafif pozitif seyir izleniyor.

Haftanın en önemli gündem maddesi olarak takip edilen ECB toplantısı dün gerçekleşti ve ECB beklenildiği gibi varlık alımlarını azaltma kararı verdi, ancak zaman ve

miktar paylaşılmadı. ECB, faiz oranları ve Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın (PEPP) toplam büyüklüğünde değişikliğe gitmezken, tahvil alımlarının son iki çeyreğe

göre daha düşük hızla olabileceğini açıkladı. Bu karar sonrasında paritede dalgalanma görülse de 1.1830 seviyesinden işlem geçiyor. Öte yandan dün ABD’de

açıklanan haftalık işsizlik başvuruları pandemi döneminin en düşük seviyesinde gerçekleşti. Sabah saatlerinde Asya piyasaları çoğunlukla artıda seyrediyor. ECB

sonrasında piyasanın verdiği tepkiye bakıldığında FED’den gelebilecek bir tapering açıklamasının da çok fazla kalıcı etki yaratmayacağı düşünülebilir. Bugün

Almanya’da TÜFE, ABD’de ise ÜFE verileri takip edilebilir ancak piyasa etkileri sınırlı kalacaktır.

BIST-100 endeksinin güne pozitif başlangıç yapmasını bekliyoruz. Kısa vadede sert dalgalanan endekste, 1,465 direnç, 1,445-1,430 destek seviyeleri olarak takip

edilebilir. Kısa vadeli teknik görünüm son satışlarla zayıfladı, bu nedenle 1,465 üzerinde yeniden kapanış görmedikçe risk artırmayı doğru bulmuyoruz, mevcut

pozisyonlar ise 1,445 seviyesi zarar-kes seviyesi olmak üzere korunabilir.

USDTRY—USDRUB—USDZAR—USDBRL 2021 performansları (%) XU100—XUSIN—XBANK 2021 performansları (%)
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BIST-100                                                                                    10.09.2021Yatırım Danışmanlığı

 BIST-100 endeksinin güne pozitif başlangıç yapmasını bekliyoruz. Kısa vadede sert

dalgalanan endekste, 1,465 direnç, 1,445-1,430 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.

Kısa vadeli teknik görünüm son satışlarla zayıfladı, bu nedenle 1,465 üzerinde yeniden

kapanış görmedikçe risk artırmayı doğru bulmuyoruz, mevcut pozisyonlar ise 1,445 seviyesi

zarar-kes seviyesi olmak üzere korunabilir.

BIST-100 (Günlük)

Kurum Net İşlem 

YAPI KREDI YAT. 147.583.634

AK YATIRIM 102.574.306

GLOBAL MENKUL 68.089.562

HSBC YATIRIM 65.418.107

CREDIT SUISSE MENKUL 43.157.366

Diğer 83.387.591

Kurum Net İşlem 

QNB FINANS YAT. -60.213.553

IS YATIRIM -55.871.897

GARANTI YAT. -53.989.574

DENIZ YATIRIM -52.477.655

A1 CAPITAL MENKUL DEGERLER -28.609.363

Diğer -259.542.530

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                                                      10.09.2021Yatırım Danışmanlığı

 1.550 bölgesine kadar gerileyen kontrat, dün gelen tepki alımları ile günü 1.577

seviyesinden kapattı. Bu aşamada alımların devam etmesi halinde 1.580-1.590-1.600

seviyeleri direnç olarak izlenebilir. 1.560 ve 1.550 ise destek olarak izlenmelidir. Kontratta

1.600 seviyesi aşılmadıkça dalgalanmanın sürebileceğini düşünüyoruz.

VIOP-30 Ekim Vade (Günlük)

Kurum Net İşlem

MEKSA YATIRIM  10.849

GCM YATIRIM MEN 10.318

YAPI KREDI YAT. 7.506

AK YATIRIM     4.200

HSBC YATIRIM   3.199

Diğer 8.489

Kurum Net İşlem

GARANTI YAT.   -16.918

GEDIK YATIRIM  -4.701

VAKIF YAT.     -3.642

TACIRLER YAT.  -2.744

PHILLIPCAPITAL -2.074

Diğer -14.482

Aracı Kurum Pozisyonları - Günlük

Aracı Kurum Pozisyonları – (01.03.2021-Bugün)

Kurum Net İşlem

TEB YATIRIM    60.468

TACIRLER YAT.  46.467

GEDIK YATIRIM  25.280

GARANTI YAT.   24.240

AK YATIRIM     19.528

Diğer 59.007

Kurum Net İşlem

IS YATIRIM     -107.702

BANK-OF-AMERICA -29.693

CREDIT SUISSE M -29.655

YATIRIM-FINANSM -27.531

QNB FINANS YAT. -12.574

Diğer -27.838
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BIST-30 Destek-Direnç Tablosu                                                    10.09.2021Yatırım 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                                                            10.09.2021Yatırım 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                                                                                    10.09.2021Yatırım Danışmanlığı

 Dolar/TL kurunda dolar endeksinin seyri belirleyici olmaya devam ediyor. Hafta içinde 92.86 seviyesine kadar yükseliş gösteren endeks, kurda da yukarı

yönlü hareketlere neden oldu. Dün hisse piyasalarında gelen tepki alımları ve dolar endeksindeki hafif geri çekilme, Dolar/TL kurunda da 8.50 bölgesinden

satışları beraberinde getirdi. Ancak genel resimde dolar endeksinde yukarı riskin sürdüğünü düşünüyoruz. Kurda 8.55-8.60 bölgesini ilk önemli direnç olarak

izlemeye devam ediyoruz. 8.30-8.27 bölgesi ise ana destek olarak korunuyor. Önümüzdeki dönemde küresel piyasalardaki fiyatlamanın yanı sıra, içeride

TCMB’nin para politikası adımları da TL’nin seyrinde belirleyici olacak.

USD/TL (Günlük) Türkiye – 5Y CDS
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VIOP Döviz                                                                                 10.09.2021Yatırım 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                                                                                 10.09.2021Yatırım 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. 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                                                                       10.09.2021Yatırım Danışmanlığı

 Değerli metallerde dalgalı seyir sürüyor. Hafta içinde 1.780 seviyesine

kadar gerileyen ons altında bu bölgeyi ana destek olarak takip ediyoruz.

Yukarıda ise 1.815 ve 1.833 önemli direnç seviyeleri olarak öne çıkıyor.

1.833 aşılmadıkça yükselişlerin satış fırsatı olmaya devam edeceğini

düşünüyoruz.

XAUUSD (Günlük) XAGUSD (Günlük)

 Ons gümüşte de dalgalı seyir sürüyor. Son dönemdeki hareketle oluşan

alçalan trendi izlemeye devam ediyoruz. Bu aşamada 24.70 altında

kalındıkça yukarı hareketlerin tepki niteliğinde kalacağını

düşünüyoruz. Aşağıda ise 24.00-23.50 ve 23.00 destek olarak

izlenebilir. 24.70 üzerinde kapanışlarda yeni bir yükseliş hareketi

başlayabilir.
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Brent Petrol                                                                               10.09.2021Yatırım 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


