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Piyasa Gelişmeleri                                                                      14.09.2021Yatırım Danışmanlığı

Güne yatay seyirle başlayan BIST100 endeksi günün geri kalanında dalgalı seyretti ve haftanın ilk işlem gününü bir önceki kapanışa yakın şekilde 1,438 seviyesinden

kapattı. İşlem hacmi 11.6 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, BIST-100 endeksine dahil olan 39 hisse değer kazandı, 57 hisse ise değer kaybetti. Sabah saatlerinde

Dolar/TL kuru 8.43 seviyesinden işlem görürken, yurtdışı hisse vadeli piyasalarında ise hafif pozitif seyir izleniyor.

Haftaya pozitif başlangıç yapan küresel hisse piyasalarında bugün ABD’de açıklanacak olan enflasyon verisi yakından takip edilecek. Geçen haftaki satışların ardından

tepki alımlarıyla yükselen hisse endekslerinde bu nedenle yükseliş şimdilik sınırlı, halen işlem hacimleri düşük gerçekleşiyor. Dün ABD’de açıklanan NY FED

anketlerine bakıldığında enflasyon beklentilerinin net şekilde bozulduğu görülüyor. Ankete katılanlar, enflasyonda artış beklerken, kişisel gelirlerinde ise aynı

oranda artış öngörmüyorlar. Bu veri son üretici fiyat endeksi ile beraber değerlendirildiğinde, TÜFE’nin de beklentileri aşma ihtimalinden bahsedilebilir. Yıllık

enflasyonun %5.3 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. FED’in atacağı adımları direkt olarak etkileyebilecek bu veri öncesi ve sonrasında piyasada oynaklık yüksek

seyredecektir.

BIST-100 endeksinin yatay başlangıç yapmasını bekliyoruz. Kısa vadede sert dalgalanan endekste, 1,445-1,458 ve 1,465 direnç, 1,425-1,400 ise destek seviyeleri

olarak takip edilebilir. Kısa vadeli teknik görünüm halen zayıf, bu nedenle 1,445 üzerinde yeniden kapanış görmedikçe risk artırmayı doğru bulmuyoruz, mevcut

pozisyonlar için ise 1,430 seviyesi zarar-kes seviyesi olarak izlenebilir.

USDTRY—USDRUB—USDZAR—USDBRL 2021 performansları (%) XU100—XUSIN—XBANK 2021 performansları (%)
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BIST-100                                                                                    14.09.2021Yatırım Danışmanlığı

 BIST-100 endeksinin yatay başlangıç yapmasını bekliyoruz. Kısa vadede sert dalgalanan

endekste, 1,445-1,458 ve 1,465 direnç, 1,425-1,400 ise destek seviyeleri olarak takip

edilebilir. Kısa vadeli teknik görünüm halen zayıf, bu nedenle 1,445 üzerinde yeniden

kapanış görmedikçe risk artırmayı doğru bulmuyoruz, mevcut pozisyonlar için ise 1,430

seviyesi zarar-kes seviyesi olarak izlenebilir.

BIST-100 (Günlük)

Kurum Net İşlem 

AK YATIRIM 86.236.590

BANK-OF-AMERICA YATIRIM BANK 38.310.760

GEDIK YATIRIM 32.413.856

SEKER YATIRIM 31.175.483

DENIZ YATIRIM 30.470.863

Diğer 112.487.059

Kurum Net İşlem 

TACIRLER YAT. -82.371.992

GARANTI YAT. -38.798.575

QNB FINANS YAT. -30.686.061

OYAK YATIRIM -21.416.011

ZIRAAT YAT. -20.768.397

Diğer -137.511.956

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                                                      14.09.2021Yatırım Danışmanlığı

 Geçen haftayı 1.555 seviyesinde kapatan kontratta dalgalı seyir sürüyor. Aşağı yönlü

hareketin devam etmesi halinde 1.555-1.540 ve 1.525 seviyeleri destek olarak takip

edilebilir. Yukarıda ise 1.575-1.585 ve 1.600 direnç olarak izlenebilir. 1.575 aşılmadıkça

kontratta zayıflığın devam etmesi beklenmelidir.

VIOP-30 Ekim Vade (Günlük)

Kurum Net İşlem

GCM YATIRIM MEN 8.930

TEB YATIRIM    5.906

GARANTI YAT.   3.092

YATIRIM-FINANSM 1.675

CREDIT SUISSE M 1.318

Diğer 5.084

Kurum Net İşlem

TACIRLER YAT.  -6.907

YAPI KREDI YAT. -5.143

IS YATIRIM     -5.042

AK YATIRIM     -4.696

PHILLIPCAPITAL -525

Diğer -3.692

Aracı Kurum Pozisyonları - Günlük

Aracı Kurum Pozisyonları – (01.03.2021-Bugün)

Kurum Net İşlem

TEB YATIRIM    68.196

TACIRLER YAT.  60.624

GEDIK YATIRIM  30.163

GARANTI YAT.   19.102

AK YATIRIM     15.413

Diğer 50.395

Kurum Net İşlem

IS YATIRIM     -112.686

BANK-OF-AMERICA -31.560

CREDIT SUISSE M -29.525

YATIRIM-FINANSM -28.621

QNB FINANS YAT. -10.751

Diğer -30.753
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BIST-30 Destek-Direnç Tablosu                                                    14.09.2021Yatırım 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                                                            14.09.2021Yatırım 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                                                                                    14.09.2021Yatırım Danışmanlığı

 Geçen hafta küresel piyasalarda azalan risk iştahı dolar lehine hareketleri beraberinde getirirken, Dolar/TL kuru 8.51 seviyesini test etti. Dolar endeksi

gücünü korurken, kurda 8.55 seviyesini ilk önemli direnç olarak izlemeye devam ediyoruz. 8.40-8.35 kısa vadede ilk destek seviyeleri iken, 8.30-8.27 bölgesi

ise ana destek olarak korunuyor. Bu haftanın en önemli verisi bugün açıklanacak olan ABD enflasyonu olacak. Açıklanacak veri küresel anlamda

fiyatlamalara etki edebilir. Önümüzdeki dönemde küresel piyasalardaki fiyatlamanın yanı sıra, içeride TCMB’nin para politikası adımları da TL’nin seyrinde

belirleyici olacaktır.

USD/TL (Günlük) Türkiye – 5Y CDS
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VIOP Döviz                                                                                 14.09.2021Yatırım Danışmanlığı

 Kontratta aşağı yönlü sıkışma devam ediyor. Bu aşamada 8.71 ilk direnç

olarak izlenmelidir. 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                                                                                 14.09.2021Yatırım Danışmanlığı

 Paritede dalgalı seyir sürüyor. 1.19 seviyesine kadar gerçekleşen tepki alımları, piyasalarda risk iştahının da azalmasıyla gücünü kaybetti. 1.19 aşılmadığı

sürece dalgalanmanın devam etmesini bekliyoruz. 1.18 ilk destek iken, bu seviye altında 1.1750 ve 1.17 destekleri hedeflenebilir. 1.1840 ve 1.19 ise direnç

olarak izlenmelidir. Dolar endeksinde ise 93.20 ara direnç, 93.70 ise ana direnç olarak takip edilebilir. Bugün ABD’de açıklanacak olan TÜFE verisi kısa

vadede paritedeki yön için belirleyici olabilir.

EUR/USD (Günlük) Dolar Endeksi (Haftalık) 
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Ons Altın - Gümüş                                                                       14.09.2021Yatırım Danışmanlığı

 Dolar endeksi ve ABD tahvil faizlerinde dalgalı seyir sürerken, değerli

metallerde de buna bağlı olarak karışık bir seyir görüyoruz. Geçen hafta

içinde 1.780 bölgesine kadar gerileyen ons altında bu bölgeyi ana destek

olarak takip ediyoruz. Yukarıda ise 1.800-1.815 ve 1.833 önemli direnç

seviyeleri olarak öne çıkıyor. Olası yukarı yönlü hareketlerde ana direnç

olarak izlediğimiz seviye ise 1.850 iken, bu seviye aşılmadıkça

yükselişlerin satış fırsatı olacağını düşünüyoruz. Bugün açıklanacak olan

ABD enflasyon verileri değerli metaller için kritik olacak.

XAUUSD (Günlük) XAGUSD (Günlük)

 Ons gümüşte dalgalı seyir sürüyor. Son dönemdeki hareketle oluşan

alçalan trendi izlemeye devam ediyoruz. Bu aşamada 24.60 altında

kalındıkça yukarı hareketlerin tepki niteliğinde kalacağını

düşünüyoruz. Aşağıda ise 23.50 ve 23.00 destek olarak izlenebilir.

24.60 üzerinde kapanışlarda yeni bir yükseliş hareketi başlayabilir.
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Brent Petrol                                                                               14.09.2021Yatırım 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. Haftaya başlarken bu kanalın direnç bölgesinin aşıldığı görülüyor. 73.00

üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 75.00-76.00 bölgesine doğru bir hareket başlayabilir. 71.50-70.50 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


