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Piyasa Gelişmeleri                                                                      15.12.2021Yatırım Danışmanlığı

Güne alımlarla başlayan BIST100 endeksi gün içinde de gücünü korudu ve %2.68 artışla, 2,157 seviyesinden kapanış yaptı. İşlem hacmi 54.5 milyar TL seviyesinde

gerçekleşirken, endekse dahil olan 72 hisse değer kazandı, 25 hisse ise değer kaybetti. Dolar/TL kuru bu sabah saatlerinde 14.49 seviyesinden işlem görürken, yurt

dışı vadeli hisse piyasalarında ise hafif pozitif bir seyir izleniyor.

Haftaya satışlarla başlayan majör hisse endeksleri dün de negatif tarafta kapanış yaptı. S&P500 endeksi %0.7, Nasdaq %1, Almanya DAX endeksi ise %1 değer

kaybetti. ABD’de son gelen enflasyon verileri FED’in şahin tavır alabileceği beklentilerini artırırken, omikron varyantının da dünya genelinde hızla yayılması

kırılganlığı artırıyor. Dün ABD’de açıklanan ve %9.2 olan beklentilerin üzerinde, yıllık %9.6 olarak gerçekleşen üretici fiyat endeksi rekor kırdı. Yatırımcılar hali

hazırda yüksek seyreden tüketici enflasyonuna, üretici fiyatlarının da yukarı yönlü baskı yapmasından endişe ediyor. Dün başlayan FOMC toplantısı bugün sona eriyor.

FED’in bugün varlık alımlarını daha hızlı şekilde azaltması bekleniyor. Buna göre ayda 15 milyar dolar olan tapering miktarının 30 milyar dolara çıkarılıp, varlık

alımlarının 2022 Mart ayında sona ermesi beklenebilir. Bununla beraber en önemli konu FED üyelerinin faiz tahminlerini gösteren nokta grafik olacaktır. Mevcut

durumda ilk faiz artırımı Haziran ayında beklenirken, 2022 içinde de en az 2 faiz artırımının fiyatlandığını görüyoruz. Özetle bugünkü FED toplantısı her açıdan kritik

ve belirleyici olacaktır. Daha yüksek miktarda bir tapering ve faiz artırımından bahsedilmesi piyasalarda oynaklığı artırabilir. Toplantı öncesinde dolar endeksi 96.50,

tahvil faizlerinin ise hafif gerileme eğiliminde olduğunu görüyoruz.

BIST100 endeksinin güne yatay seyirle başlamasını bekliyoruz. Endekste 2,135-2,075 destek seviyeleri iken 2,075 kısa vadeli zarar-kes seviyesi olarak takip edilebilir.

Türkiye – 10 yıllık tahvil faiziXU100—XUSIN—XBANK 2021 performansları (%)



3
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 BIST100 endeksinin güne yatay seyirle başlamasını bekliyoruz. Endekste 2,135-2,075 destek

seviyeleri iken 2,075 kısa vadeli zarar-kes seviyesi olarak takip edilebilir.

BIST-100 (Günlük)

Kurum Net İşlem 

BANK-OF-AMERICA YATIRIM BANK 357.742.989

HSBC YATIRIM 315.780.634

DENIZ YATIRIM 194.106.663

YAPI KREDI YAT. 152.739.554

IS YATIRIM 99.870.625

Diğer 458.334.393

Kurum Net İşlem 

AK YATIRIM -317.395.507

OYAK YATIRIM -186.380.285

TACIRLER YAT. -168.743.542

CREDIT SUISSE MENKUL -165.704.798

QNB FINANS YAT. -159.896.696

Diğer -580.454.032

Aracı Kurum Pozisyonları - Günlük

Aracı Kurum Pozisyonları – Yılbaşından Bugüne

Kurum Net İşlem 

GLOBAL MENKUL 4.456.381.925

AK YATIRIM 4.280.759.614

TEB YATIRIM 2.892.486.722

BGC PARTNERS MENKUL 2.777.545.677

CREDIT SUISSE MENKUL 2.469.026.488

Kurum Net İşlem 

TACIRLER YAT. -3.846.991.019

MARBAS MENKUL -3.835.557.053

TERA YATIRIM MENKUL -3.585.588.155

BANK-OF-AMERICA YATIRIM -2.971.685.661

SEKER YATIRIM -2.444.360.074
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 Günü 2.455 seviyesinden kapatan kontratta 2.470-2.500 seviyeleri ilk dirençler olmak

üzere yukarı hareketin 2.700 bölgesini hedeflemesi beklenebilir. 2.430-2.400 geri

çekilmelerde destek olarak izlenebilir.

VIOP-30 Aralık Vade (Günlük)

Kurum Net İşlem

GARANTI YAT.   34.902

YAPI KREDI YAT. 13.196

TEB YATIRIM    10.030

CREDIT SUISSE M 7.045

INFO YATIRIM ME 6.473

Diğer 27.740

Kurum Net İşlem

TACIRLER YAT.  -30.305

IS YATIRIM     -22.582

BANK-OF-AMERICA -20.523

ISIK MENKUL DEG -8.747

GEDIK YATIRIM  -7.087

Diğer -10.142

Aracı Kurum Pozisyonları - Günlük

Aracı Kurum Pozisyonları – (16.03.2021-Bugün)

Kurum Net İşlem

TEB YATIRIM    204.163

GEDIK YATIRIM  12.027

GLOBAL MENKUL  8.160

GCM YATIRIM MEN 7.903

YATIRIM-FINANSM 6.363

Diğer 17.152

Kurum Net İşlem

IS YATIRIM     -79.696

CREDIT SUISSE M -49.621

HSBC YATIRIM   -43.107

YAPI KREDI YAT. -37.314

OYAK YATIRIM   -16.850

Diğer -29.180
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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                                                            15.12.2021Yatırım 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 kurunda yukarı yönlü hareket sürüyor. Teknik olarak 14.50-14.60 bölgesi direnç haline gelirken, bu bölge üzerinde yukarı hareketlerin devamını

görebiliriz. 13.90-13.45 geri çekilmelerde majör destekler olarak izlenebilir. Bu hafta FED ve TCMB dahil birçok merkez bankasının faiz kararı toplantısı

takip edilecek. Toplantılardan çıkacak sonuçlar fiyatlamalarda volatiliteyi artırabilir.

USD/TL (4 Saatlik) Türkiye – 5Y CDS
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VIOP Döviz                                                                                 15.12.2021Yatırım Danışmanlığı

 Kontratta yukarı trend görünümü sürerken, 14.10-14.00 geri

çekilmelerde ilk destek bölgesi, 14.80 ise yukarı hareketlerde direnç

olarak takip edilmelidir.

VIOP- Dolar/TL Aralık Vade Kontratı (Saatlik) VIOP- Euro/TL Aralık Vade Kontratı (Günlük)

 Kontratta yukarı trend görünümü korunurken, 16.00 geri çekilmelerde

ilk destek seviyesi olarak öne çıkıyor. 16.65 yukarı hareketlerin

devamında direnç olarak takip edilmelidir.
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 Euro/Dolar paritesinde 1.1180 bölgesine kadar düşüşün ardından bu bölgeden gelen alımlarla dip oluşumu görüntüsü devam ediyor. 1.1390-1.1180 arasında

dalgalanan paritede, orta vadede dolar lehine hareket beklentimizde değişiklik yok. Yukarı tepkinin devamı için 1.1390 seviyesinin aşılması gerektiğini

düşünüyoruz. 1.1180 seviyesi ise ana destek olarak takip edilmelidir.

EUR/USD (Günlük) Dolar Endeksi (Haftalık) 
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Ons Altın - Gümüş                                                                       15.12.2021Yatırım Danışmanlığı

 Ons altın dar bir bantta işlem görmeye devam ediyor. 1.790-1.810 olası

yukarı hareketlerde direnç olarak izlediğimiz seviyeler iken, aşağıda

1.760 seviyesini kısa vadeli görünümde ana destek olarak takip ediyoruz.

1.760 altına gelinmedikçe bir süre dalgalanmanın devamı beklenebilir.

Bu hafta başta FED ve ECB olmak üzere merkez bankalarından gelecek

kararlar, ons altında fiyatlamanın seyri açısından önemli olabilir.

XAUUSD (Günlük) XAGUSD (Günlük)

 Gümüşte 23.00 altında kalındıkça zayıflığın devamını bekliyoruz. Kısa

vadede 22.60-23.00 direnç, 21.50 destek olarak izlenebilir.
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 Brent Petrol 65$ bölgesine doğru gerçekleşen satışların ardından gelen alımlarla tekrar uzun vadeli yükselen kanal direncini test etse de, bu bölgeyi

aşmakta zorlanıyor. 76.50 seviyesi üzerinde kapanışlarda teknik olarak yukarı hareketin devamı beklenebilir. Bu seviye aşılmadıkça zayıflığın devamını

bekliyoruz. 72.50 desteğinin altında 69.00-68.50 bölgesi hedeflenebilir.

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


