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Piyasa Gelişmeleri                                                                      21.09.2021Yatırım Danışmanlığı

Güne satışlarla başlayan BIST100 endeksi günün geri kalanında da zayıf bir seyir izledi ve haftanın ilk işlem gününde %1.9 değer kaybederek 1,391 seviyesinden

kapanış yaptı. İşlem hacmi ortalamaların altında 11.7 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, BIST-100 endeksine dahil olan 7 hisse değer kazandı, 93 hisse ise değer

kaybetti. Sabah saatlerinde Dolar/TL kuru 8.65 seviyesinden işlem görürken, yurtdışı hisse vadeli piyasalarında ise hafif tepki alımları görülüyor.

Küresel piyasalarda Çin gayrimenkul devi Evergrande’nin borç sorunu baskı yaratmaya devam ediyor. Dün tüm majör hisse endekslerinde %2 civarında kayıplar

yaşanırken, özellikle gayrimenkul ve bankacılık hisselerinde satış daha da sertti. Bu sabah saatlerinde ise Asya’da daha çok teknoloji şirketleri satıcılı bir seyir

izliyor, bankacılık ve gayrimenkul hisselerinde ise tepki alımları görülüyor. Evergrande’nin 300 milyar doların üzerinde borcu olması ve sektörü itibariyle Çin

ekonomisinde önemli bir yere sahip olması bulaşıcılık riskini artırırken, yine de yeni bir Lehman krizi olarak değerlendirilmiyor. Şirketin Perşembe günü iki bono

ödemesi var ancak ödeyemeyeceği düşünülüyor, bu aşamada tam kurtarma yerine varlıkların likidasyonu şeklinde bir formül daha ağır basıyor. Bu konu ile ilgili haber

akışı çok yakından takip edilmeli ancak ilk etkisinin geçici olacağını düşünüyoruz. Öte yandan orta vade için Çin ekonomisi üzerinde baskı yaratmasına da kesin

gözüyle bakıyoruz. Bugün Japonya piyasaları açık, Çin ise halen kapalı. Ekonomik veri akışı açısından bugün sakin, gözler yarınki FED toplantısında olacak.

Evergrande konusu FED ve TCMB öncesinde fiyatlamaları öne çekmiş olabilir, bu nedenle bu konunun sönümlenmesi hızlı tepki alımları getirecektir.

BIST-100 endeksinin güne hafif pozitif seyirle başlamasını bekliyoruz. 1,400 desteğinin altına gelen endekste, kısa vadeli görünüm zayıf olsa da 1,385-1,365 destek

seviyeleri, 1,395-1,410 ise direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Endekste 1,400 altındaki gerilemeleri orta vade için alım fırsatı olarak görüyoruz, kısa vadede ise

1,410 aşılmadıkça dalgalanmanın devamını bekliyoruz.

USDTRY—USDRUB—USDZAR—USDBRL 2021 performansları (%) XU100—XUSIN—XBANK 2021 performansları (%)
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BIST-100                                                                                    21.09.2021Yatırım Danışmanlığı

 BIST-100 endeksinin güne hafif pozitif seyirle başlamasını bekliyoruz. 1,400 desteğinin

altına gelen endekste, kısa vadeli görünüm zayıf olsa da 1,385-1,365 destek seviyeleri,

1,395-1,410 ise direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Endekste 1,400 altındaki

gerilemeleri orta vade için alım fırsatı olarak görüyoruz, kısa vadede ise 1,410 aşılmadıkça

dalgalanmanın devamını bekliyoruz.

BIST-100 (Günlük)

Kurum Net İşlem 

YAPI KREDI YAT. 161.987.954

GARANTI YAT. 130.804.215

IS YATIRIM 112.039.125

AK YATIRIM 108.073.193

HALK YATIRIM 28.474.709

Diğer 120.244.254

Kurum Net İşlem 

YATIRIM-FINANSMAN MENKUL -134.945.248

TACIRLER YAT. -88.434.222

GEDIK YATIRIM -74.057.963

QNB FINANS YAT. -73.157.622

BANK-OF-AMERICA YATIRIM BANK -59.858.268

Diğer -231.170.126

Aracı Kurum Pozisyonları - Günlük

Aracı Kurum Pozisyonları – Yılbaşından Bugüne

Kurum Net İşlem 

GLOBAL MENKUL 3.629.242.549

ZIRAAT YAT. 2.411.901.454

GARANTI YAT. 2.396.408.342

BGC PARTNERS MENKUL 2.084.776.224

GEDIK YATIRIM 2.073.453.483

Kurum Net İşlem 

BANK-OF-AMERICA YATIRIM -3.948.005.390

TERA YATIRIM MENKUL -3.231.872.181

AK YATIRIM -3.123.079.554

MARBAS MENKUL -2.000.785.279

CITI MENKUL -1.588.172.714
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VIOP-30 Ekim Vade Kontratı                                                      21.09.2021Yatırım Danışmanlığı

 Kontratta satışların devam etmesi halinde 1.500 ve 1.485 seviyelerini majör destek

seviyeleri olarak takip edeceğiz. Olası tepkilerde ise 1.520-1.535 ve 1.550 direnç olarak

izlenebilir. 1.550 aşılmadığı sürece dalgalı seyrin devamını bekliyoruz.

VIOP-30 Ekim Vade (Günlük)

Kurum Net İşlem

YAPI KREDI YAT. 7.014

TACIRLER YAT.  5.765

INFO YATIRIM ME 3.384

BANK-OF-AMERICA 2.533

QNB FINANS YAT. 812

Diğer 6.361

Kurum Net İşlem

AK YATIRIM     -5.906

IS YATIRIM     -4.877

CREDIT SUISSE M -3.712

MEKSA YATIRIM  -2.437

GCM YATIRIM MEN -2.376

Diğer -6.561

Aracı Kurum Pozisyonları - Günlük

Aracı Kurum Pozisyonları – (01.03.2021-Bugün)

Kurum Net İşlem

TACIRLER YAT.  86.041

TEB YATIRIM    62.292

GEDIK YATIRIM  33.457

INFO YATIRIM ME 12.773

GARANTI YAT.   10.632

Diğer 48.939

Kurum Net İşlem

IS YATIRIM     -118.019

CREDIT SUISSE M -42.013

YATIRIM-FINANSM -28.621

BANK-OF-AMERICA -21.950

QNB FINANS YAT. -10.477

Diğer -33.057
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BIST-30 Destek-Direnç Tablosu                                                    21.09.2021Yatırım 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                                                            21.09.2021Yatırım 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                                                                                    21.09.2021Yatırım Danışmanlığı

 Küresel piyasalarda FED toplantısı öncesi risk iştahı düşük seyrediyor. Çin’de Evergrande gündemi, ABD’de tapering gündemi, ekonomilerde görülen ivme

kaybı ve delta varyantının etkili olmaya devam etmesi piyasalarda baskı yaratıyor. Dolar endeksi 93.00 seviyesini aşarken, Dolar/TL kuru dün 8.72 seviyesini

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

kurunda yükselişin devamı halinde 8.80 direncini takip ediyor olacağız. 8.65-8.55 kısa vadede destek seviyeleri olarak izlenebilir. 8.30-8.27 bölgesi ise ana

destek olarak korunuyor. Bu hafta FED toplantısının yanı sıra, içeride TCMB PPK toplantısı da fiyatlamalar için önemli olacaktır.

USD/TL (Günlük) Türkiye – 5Y CDS
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VIOP Döviz                                                                                 21.09.2021Yatırım Danışmanlığı

 Kontratta aşağı yönlü kanalın direnç bölgesi test ediliyor. 8.82 bu

aşamada ilk direnç iken, bu seviye üzerinde 8.90 direnç olarak takip

edilmelidir. 8.90 üzerinde yukarı yönlü baskı artabilir. 8.71-8.60 destek

olarak izlenmelidir.

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

 Kontratta 10.25 seviyesinin aşılmasıyla alçalan trend direnci kırıldı.

10.25 üzerinde kalındıkça 10.45-10.65 dirençleri hedef olarak

izlenebilir. 10.25 ve 10.08 ise destek seviyeleri olarak izlenmelidir.
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Euro/Dolar                                                                                 21.09.2021Yatırım Danışmanlığı

 Piyasalarda risk iştahının düşük olduğu bu dönemde, paritede aşağı yönlü risk sürüyor. Aşağı yönlü hareketin devam etmesi halinde 1.17 ve 1.1670

desteklerini takip ediyor olacağız. Yukarıda ise 1.1750 ve 1.18 kısa vadede ilk dirençler, 1.19 ise ana direnç olarak izlenebilir. Dolar endeksinde ise 93.70

ana direnç olarak takip edilebilir. Bu hafta gerçekleştirilecek FED toplantısı, fiyatlamalarda yönün ana belirleyicisi olacaktır.

EUR/USD (Günlük) Dolar Endeksi (Haftalık) 
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Ons Altın - Gümüş                                                                       21.09.2021Yatırım Danışmanlığı

 Dolar endeksi ve ABD tahvil faizlerindeki hareket geçen hafta 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. 1.767 kısa vadede ilk direnç olarak

izlenebilir. Aşağıda ise 1.740-1.720 ilk destekler olarak izlenebilir. Bu

hafta gerçekleştirilecek FED toplantısı altında yön için belirleyici olacak.

XAUUSD (Günlük) XAGUSD (Günlük)

 Ons gümüşte de geçen hafta sert satışlar vardı. Satışların ardından ons

gümüşte uzun süredir destek bölgesi olarak çalışan seviyelere

yaklaşıldı. 22.00 bu aşamada ilk destek iken, 21.65 seviyesi ana destek

olarak izlenebilir. Olası tepki alımlarında ise 22.65-23.00 seviyeleri

direnç olarak izlenebilir.
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Brent Petrol                                                                               21.09.2021Yatırım Danışmanlığı

 ABD ham petrol stoklarında görülen düşüş petrol fiyatlarını temel olarak desteklerken, 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. Geçen haftayı yükselişle kapatan petrol fiyatları, hafta başlarken dolardaki güçlenmenin de etkisiyle hafif negatif tarafta seyrediyor. Bu aşamada

Brent’te 71.50-72.00 bölgesi ana destek olarak izlenmelidir. 75.50-76.00 ise direnç bölgesi olarak takip edilebilir.

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


