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Piyasa Gelişmeleri                                                                      23.09.2021Yatırım Danışmanlığı

Güne tepki alımlarıyla başlayan BIST-100 endeksi, gün içinde dalgalı bir seyir izlerken, kapanışa doğru gelen alımlarla günü %1.58 primle 1.407 seviyesinden kapattı.

İşlem hacmi 11.3 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, BIST-100 endeksinde dahil 81 hisse değer kazandı, 15 hisse ise değer kaybetti. Sabah saatlerinde Dolar/TL

kuru 8.66 seviyesinden işlem görürken, yurt dışı vadeli piyasalarda hafif pozitif seyir izleniyor.

Küresel piyasalar adına dünün en önemli gündemi FED toplantısıydı. FED, piyasa beklentilerine paralel şekilde politika faizini sabit tuttu. Karar metninde, istihdam

ve enflasyon konusunda hedeflere doğru ilerleme beklendiği şekilde devam ederse, yakın zamanda varlık alımlarının hızında bir yavaşlatmaya gidilebileceği

belirtildi. Noktasal grafikte ise, 2022 yılında faiz artışı öngören üye sayısının arttığı gözlemlendi. Ekonomik beklentiler tarafında, enflasyon beklentileri yukarı,

büyüme beklentileri aşağı revize edildi. Karar sonrası basın toplantısı yapan FED Başkanı Powell, varlık alımlarının azaltılması sürecinin, 2022 ortasında son

bulmasının uygun olabileceğini belirtti. Özetle beklentiler, FED’in Kasım veya Aralık ayında tapering sürecini başlatması ve 2022 yılının ortasında bitirmesi yönünde

şekillenmiş durumda. FED’in varlık alımlarının azaltılması süreciyle ilgili açıklamaları piyasadaki beklentiler göz önüne alındığında güvercin bir yaklaşımken, nokta

grafiklerdeki değişim ve ekonomik beklentilerdeki revizyon bir miktar daha şahin algılandı. Toplantının ardından ABD hisse endekslerinde dalgalanma görülse de,

endeksler günü pozitif seyirle tamamladı. FED toplantısının ardından yurt içi piyasalarda bugün gözler TCMB PPK toplantısında olacak. Ekonomistlerin medyan

beklentisi, politika faizinin %19 düzeyinde sabit bırakılacağı yönünde ancak faiz indirimi bekleyen ekonomistlerin de olduğu görülüyor. Son dönemde çekirdek

enflasyona vurgu yapan TCMB’nin, bugün faiz konusunda vereceği kararın yanı sıra, karar metninin içeriği de piyasalar açısından önemli olacak.

BIST-100 endeksinin dünkü güçlü kapanışın ardından, yurt dışı piyasalardaki seyrin de etkisiyle güne hafif pozitif başlamasını bekliyoruz. Endeksin 1.410 direncinin

aşılması halinde güç kazanacağını düşünüyoruz. Yukarıda 1.425 ve 1.445 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. 1.400-1.395 ve 1.385 ise destek seviyeleridir.

Yatırımcılara kısa vadede 1.410 direncini eşik olarak izlemelerini, orta vadeli perspektifte ise 1.400 altındaki fiyatlamaları alım fırsatı olarak değerlendirmelerini

öneriyoruz. Saat 14.00’te açıklanacak olan TCMB PPK kararları hisse senetleri ve döviz kurlarında oynaklığı artırabilir.

USDTRY—USDRUB—USDZAR—USDBRL 2021 performansları (%) XU100—XUSIN—XBANK 2021 performansları (%)
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BIST-100                                                                                    23.09.2021Yatırım Danışmanlığı

 BIST-100 endeksinin dünkü güçlü kapanışın ardından, yurt dışı piyasalardaki seyrin de

etkisiyle güne hafif pozitif başlamasını bekliyoruz. Endeksin 1.410 direncinin aşılması

halinde güç kazanacağını düşünüyoruz. Yukarıda 1.425 ve 1.445 direnç seviyeleri olarak

izlenebilir. 1.400-1.395 ve 1.385 ise destek seviyeleridir. Yatırımcılara kısa vadede 1.410

direncini eşik olarak izlemelerini, orta vadeli perspektifte ise 1.400 altındaki fiyatlamaları

alım fırsatı olarak değerlendirmelerini öneriyoruz. Saat 14.00’te açıklanacak olan TCMB

PPK kararları hisse senetleri ve döviz kurlarında oynaklığı artırabilir.

BIST-100 (Günlük)

Kurum Net İşlem 

IS YATIRIM 81.041.470

HSBC YATIRIM 74.408.694

BANK-OF-AMERICA YATIRIM BANK 58.150.080

GLOBAL MENKUL 57.001.708

YAPI KREDI YAT. 50.597.675

Diğer 202.908.005

Kurum Net İşlem 

GARANTI YAT. -145.316.738

AK YATIRIM -118.973.049

OYAK YATIRIM -40.001.411

INFO YATIRIM MENKUL -35.170.860

A1 CAPITAL MENKUL DEGERLER -30.585.058

Diğer -154.060.108

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                                                      23.09.2021Yatırım Danışmanlığı

 Günü 1.530 seviyesinden kapatan kontratta, yukarı hareketin devamı halinde 1.535-1.550

ve 1.565 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Aşağıda ise 1.520 ve 1.500 destek

seviyeleridir. Kısa vadede 1.520 üzerinde kalınmasını pozitif olarak değerlendiriyoruz.

VIOP-30 Ekim Vade (Günlük)

Kurum Net İşlem

YAPI KREDI YAT. 22.765

MEKSA YATIRIM  5.588

GCM YATIRIM MEN 3.669

ATA YATIRIM    2.970

TEB YATIRIM    2.640

Diğer 9.588

Kurum Net İşlem

GARANTI YAT.   -10.663

TACIRLER YAT.  -9.692

IS YATIRIM     -8.337

GEDIK YATIRIM  -4.107

AK YATIRIM     -2.591

Diğer -11.830

Aracı Kurum Pozisyonları - Günlük

Aracı Kurum Pozisyonları – (01.03.2021-Bugün)

Kurum Net İşlem

TACIRLER YAT.  83.663

TEB YATIRIM    70.672

YAPI KREDI YAT. 38.562

GEDIK YATIRIM  31.414

ATA YATIRIM    13.059

Diğer 47.965

Kurum Net İşlem

IS YATIRIM     -146.711

CREDIT SUISSE M -42.680

YATIRIM-FINANSM -28.928

BANK-OF-AMERICA -28.454

DENIZ YATIRIM  -9.844

Diğer -28.719
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BIST-30 Destek-Direnç Tablosu                                                    23.09.2021Yatırım 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                                                            23.09.2021Yatırım 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                                                                                    23.09.2021Yatırım Danışmanlığı

 Dolar/TL kurunda yukarı yönlü hareketin devamı halinde 8.80 direncini takip ediyor olacağız. 8.55 kısa vadede destek olarak izlenebilir. 8.30-8.27 bölgesi

ise ana destek olarak korunuyor. Dünkü FED toplantısının ardından, bugün gerçekleştirilecek olan TCMB PPK toplantısı da fiyatlamalar için önemli olacak.

FED toplantısının ardından 93.50 seviyesine kadar yükselen dolar endeksi, bu bölgede kalıcı olamasa da gücünü koruyor. 93.70 direnci üzerinde olası

fiyatlamalar gelişmekte olan ülke para birimlerinde baskıyı artırabilir. Bu anlamda gelişmekte olan ülke para birimlerinde yukarı riskin devam ettiğini

düşünüyoruz.

USD/TL (Günlük) Türkiye – 5Y CDS
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VIOP Döviz                                                                                 23.09.2021Yatırım 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                                                                                 23.09.2021Yatırım Danışmanlığı

 FED toplantısının ardından paritede dalgalı seyir sürüyor. Tapering sürecine yaklaşılmasıyla paritede aşağı riskin önümüzdeki dönemde devam edeceğini

düşünüyoruz. Bu aşamada 1.1670 bölgesi destek olarak çalışıyor. Bu seviye altında 1.16 hedef haline gelebilir. Yukarıda ise 1.1750 ve 1.18 kısa vadede ilk

dirençler, 1.19 ise ana direnç olarak izlenebilir.

EUR/USD (Günlük) Dolar Endeksi (Haftalık) 
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Ons Altın - Gümüş                                                                       23.09.2021Yatırım Danışmanlığı

 Ons altın, zaman zaman gelen tepki alımlarına rağmen zayıf seyretmeye

devam ediyor. Dün gerçekleştirilen FED toplantısının ardından ilk

aşamada dolar endeksindeki aşağı yönlü seyir, değerli metallerde de

yukarı tepkiye neden oldu. Ancak bu durumun kalıcı olmadığını

görüyoruz. Teknik seviye anlamında 1.780 altında kalındıkça zayıflığın

sürmesini bekliyoruz. 1.780 seviyesi üzerinde kapanışlarda 1.800 direnci

kısa vadede hedeflenebilir. Aşağıda ise 1.745-1.720 ilk destekler olarak

izlenebilir.

XAUUSD (Günlük) XAGUSD (Günlük)

 Ons gümüşte uzun süredir destek bölgesi olarak çalışan seviyelerden

tepki alımları görsek de dolar endeksinin güçlü kalması zayıflığın

devamına neden oluyor. Yukarı hareketin devamı halinde 23.15 önemli

direnç olarak izlenebilir. 24.20 ise ana direnç olarak izlenmelidir.

22.30-22.00 bölgesi ise ana destek olarak korunuyor.



11

Brent Petrol                                                                               23.09.2021Yatırım 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. Bu aşamada Brent’te 71.50-72.00 bölgesi ana destek olarak izlenmelidir. 75.50-76.00 ise direnç bölgesi olarak takip edilebilir. 76.00 üzerinde

ise 77.50 direnci ilk hedef haline gelecektir.

 Bu hafta açıklanan verilere göre, ham petrol stoklarındaki düşüş devam ediyor. ABD’deki ham petrol stokları 2018’den bu yana en düşük seviyeye gerilemiş

durumda. Bu durum haftanın devamında petrol fiyatlarını desteklemeye devam edebilir.

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
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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


