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Piyasa Gelişmeleri                                                                      17.09.2021Yatırım Danışmanlığı

Güne tepki alımlarıyla başlayan BIST100 endeksi yine günün ilk yarısında yatay, ikinci yarısında ise satıcılı seyretti ve günü %0.4 düşüşle, 1,418 seviyesinden kapattı.

İşlem hacmi 12 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, BIST-100 endeksine dahil olan 23 hisse değer kazandı, 69 hisse ise değer kaybetti. Sabah saatlerinde Dolar/TL

kuru 8.53 seviyesinden işlem görürken, yurtdışı hisse vadeli piyasalarında ise hafif pozitif seyir izleniyor.

Küresel hisse piyasalarında dün yatay seyir izlendi. Avrupa piyasaları nispeten pozitif ayrışırken, S&P500 %0.2 değer kaybetti, Nasdaq hafif pozitif kapanış yaptı. Asya

piyasalarında ise Çin’de gayrimenkul devi Evergrande’nin borçluluk sorunu sebebi ile satıcılı seyir izleniyor. Dün ABD’de açıklanan ve beklentilerin üzerinde

gerçekleşen perakende satışlar verisi dolarda değerlenmeye sebep olurken, değerli metallerde sert satış görüldü. Genel olarak piyasalarda hali hazırda var olan

yüksek enflasyon-ivme kaybeden büyüme endişeleri fiyatlanmaya devam ederken, 22 Eylül FED toplantısı öncesinde dalgalanmanın devam etmesini bekliyoruz.

Bugün içeride TCMB piyasa katılımcıları anketi, Avrupa’da enflasyon, ABD’de ise Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi açıklanacak. Özellikle güven

endekslerinde enflasyon beklentileri önemli olacak. Dolar endeksinde 93.0 ve üzeri hareket görülmesi halinde risk algısı yeniden bozulabilir. Bugün ayrıca ABD’de

hisseye dayanak opsiyon ve vadeli işlemlerde vade sonunu ifade eden “quadruple witching” gerçekleşecek ve ciddi oynaklık görülebilir.

BIST-100 endeksinin güne yatay seyirle başlamasını bekliyoruz. Kısa vadede önemli destek seviyelerinin altına gerileyen endekste, açılış sonrasında tepki alımları

izlenebilir. Bu aşamada 1,425-1,445 direnç seviyeleri olarak takip edilmelidir. 1,412-1,400 ise destek seviyeleri olarak takip edilebilir.

USDTRY—USDRUB—USDZAR—USDBRL 2021 performansları (%) XU100—XUSIN—XBANK 2021 performansları (%)
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BIST-100                                                                                    17.09.2021Yatırım Danışmanlığı

 BIST-100 endeksinin güne yatay seyirle başlamasını bekliyoruz. Kısa vadede önemli destek

seviyelerinin altına gerileyen endekste, açılış sonrasında tepki alımları izlenebilir. Bu

aşamada 1,425-1,445 direnç seviyeleri olarak takip edilmelidir. 1,412-1,400 ise destek

seviyeleri olarak takip edilebilir.

BIST-100 (Günlük)

Kurum Net İşlem 

AK YATIRIM 152.487.851

GLOBAL MENKUL 87.087.423

TACIRLER YAT. 37.183.519

HALK YATIRIM 25.413.508

INVESTAZ YATIRIM 21.148.872

Diğer 96.424.086

Kurum Net İşlem 

YATIRIM-FINANSMAN MENKUL -48.081.108

GEDIK YATIRIM -41.262.023

AHLATCI YATIRIM MENKUL DEGERLE -37.283.472

MARBAS MENKUL -35.043.916

A1 CAPITAL MENKUL DEGERLER -33.585.835

Diğer -224.439.406

Aracı Kurum Pozisyonları - Günlük

Aracı Kurum Pozisyonları – Yılbaşından Bugüne

Kurum Net İşlem 

GLOBAL MENKUL 3.523.365.972

ZIRAAT YAT. 2.409.116.409

GARANTI YAT. 2.214.104.402

GEDIK YATIRIM 2.173.722.709

BGC PARTNERS MENKUL 2.083.450.852

Kurum Net İşlem 

BANK-OF-AMERICA YATIRIM -3.930.113.269

TERA YATIRIM MENKUL -3.225.456.055

AK YATIRIM -3.197.545.868

MARBAS MENKUL -2.008.370.822

CITI MENKUL -1.588.172.714
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VIOP-30 Ekim Vade Kontratı                                                      17.09.2021Yatırım Danışmanlığı

 Kontratta satıcılı seyir dün de devam etti. Aşağı yönlü hareketin devam etmesi halinde

1.530 ilk destek, 1.520 ise kanal desteği olarak izlenebilir. 1.520 altına olası hareketlerde

satışlar 1.500 desteğine doğru ivme kazanabilir. Yukarıda ise 1.550 ve 1.575 dirençlerini

takip ediyor olacağız.

VIOP-30 Yakın Vade (Günlük)

Kurum Net İşlem

TACIRLER YAT.  6.572

BANK-OF-AMERICA 5.527

GEDIK YATIRIM  2.896

INFO YATIRIM ME 2.779

CREDIT SUISSE M 1.718

Diğer 4.828

Kurum Net İşlem

GCM YATIRIM MEN -6.790

IS YATIRIM     -6.409

YAPI KREDI YAT. -2.776

TEB YATIRIM    -2.630

HSBC YATIRIM   -1.601

Diğer -4.114

Aracı Kurum Pozisyonları - Günlük

Aracı Kurum Pozisyonları – (01.03.2021-Bugün)

Kurum Net İşlem

TACIRLER YAT.  86.527

TEB YATIRIM    63.287

GEDIK YATIRIM  35.471

AK YATIRIM     13.723

INFO YATIRIM ME 10.254

Diğer 40.957

Kurum Net İşlem

IS YATIRIM     -121.418

CREDIT SUISSE M -32.696

YATIRIM-FINANSM -27.977

BANK-OF-AMERICA -25.322

QNB FINANS YAT. -10.029

Diğer -32.780
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BIST-30 Destek-Direnç Tablosu                                                    17.09.2021Yatırım 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                                                            17.09.2021Yatırım 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                                                                                    17.09.2021Yatırım Danışmanlığı

 Küresel piyasalarda gelecek hafta gerçekleştirilecek FED toplantısı öncesi risk iştahı düşük seyrediyor. Tapering gündemi, ekonomilerde görülen ivme kaybı

ve delta varyantının etkili olmaya devam etmesi piyasalarda baskı yaratıyor. ABD’de dün açıklanan perakende satışlar verisinin beklentileri aşması, hali

hazırda dalgalı seyreden piyasalarda baskıyı daha da artırdı. Dolar endeksi 93.00 seviyesine doğru yükseliş gösterirken, Dolar/TL kuru 8.54 seviyesini test

etti. Mevcut görünümde, kritik FED toplantısı öncesi, gelişmekte olan ülke para birimlerinde yukarı riskin devam ettiğini düşünüyoruz. Dolar/TL kurunda

8.55 seviyesini 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. 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                                                                                 17.09.2021Yatırım Danışmanlığı

 Kontratta 8.71 direnci test ediliyor. Bu seviye üzerinde 8.90-9.00

bölgesine doğru hareketin devamını görebiliriz. 8.59-8.49 ise destek

olarak izlenmelidir.

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

 Kontratta sıkışma sürüyor. 10.25 ilk direnç olarak izlediğimiz seviye

iken, bu seviye üzerinde 10.35-10.50 hedeflenebilir. 10.08 ise ana

destek olarak izlenmelidir.
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Euro/Dolar                                                                                 17.09.2021Yatırım Danışmanlığı

 ABD’de dün açıklanan perakende satışlar verisinin beklentinin oldukça üzerinde gelmesi tapering beklentilerini yeniden güçlendirirken, dolar endeksi ve

ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde yukarı yönlü sert hareketler gerçekleşti. Parite de buna bağlı olarak hızlı şekilde aşağı gelirken, 1.1750 desteği test edildi.

Piyasalarda risk iştahının düşük olduğu bu dönemde, paritede aşağı yönlü risk sürüyor. 1.1750 altına gelinmesi halinde 1.17 ve 1.1670 desteklerini takip

ediyor olacağız. Yukarıda ise 1.1775 ve 1.18 kısa vadede ilk dirençler, 1.19 ise ana direnç olarak izlenebilir. Dolar endeksinde ise 93.20 ara direnç, 93.70

ana direnç olarak takip edilebilir.

EUR/USD (Günlük) Dolar Endeksi (Haftalık) 
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Ons Altın - Gümüş                                                                       17.09.2021Yatırım Danışmanlığı

 Dolar endeksi ve ABD tahvil faizlerindeki hareket dün değerli metallere

sert satış getirdi. Ons altın, 1.780 seviyesinin kırılmasıyla uzun süredir

üzerinde kaldığı trendin altına gelirken, 1.745 seviyesinden gelen tepki

alımlarına rağmen zayıf seyrediyor. 1.780 altında kalındıkça zayıflığın

sürmesini bekliyoruz. Aşağıda 1.740-1.720 ilk destekler olarak izlenebilir.

Önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek FED toplantısı altında yön için

belirleyici olacak.

XAUUSD (Günlük) XAGUSD (Günlük)

 Ons gümüşte de dün sert satışlar vardı. Yaklaşık 1 yıldır destek görevi

gören 22.40-22.80 bölgesi dün test edilirken, gelen tepki alımlarına

rağmen zayıf seyir sürüyor. Bu aşamada 22.40 seviyesini ana destek

olarak takip ediyor olacağız. Olası tepki alımlarında ise 23.40-24.00

seviyeleri direnç olarak izlenebilir. 24.40 ise ana direnç olarak

izlenmelidir.
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Brent Petrol                                                                               17.09.2021Yatırım Danışmanlığı

 Petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareket sürüyor. ABD ham petrol stoklarında görülen düşüş petrol fiyatlarını temel olarak desteklerken, Avrupa’da devam

eden doğalgaz ve elektrik rallisi de petrol üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturuyor.

 Petrol fiyatlarında son dönemde yaşanan dalgalanmaya rağmen ana trend korunuyor. Brent’te Nisan 2020’den bu yana devam eden yükselen trend

korunurken, fiyatın son dönemde oluşan alçalan kanal direncini de aştığı görülüyor. Bu aşamada 75.50-76.00 ilk direnç olmak üzere yukarı hareketlerin

devamını görebiliriz. 73.80-73.00-72.70 ise aşağıda destek olarak izlenmelidir.

Brent (Günlük) ABD Ham Petrol Stokları

Kaynak: U.S. Energy Information Administration
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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


