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Piyasa Gelişmeleri                                                                      16.12.2021Yatırım Danışmanlığı

Dün pozitif başlangıç yapan BIST100 endeksi gün içinde dalgalı seyretti ve günü de gücünü korudu ve % 0.21 artışla, 2,162.26 puandan kapattı. İşlem hacmi 51.8

milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, endekse dahil olan 21 hisse değer kazandı, 77 hisse ise değer kaybetti. Dolar/TL kuru bu sabah saatlerinde 14.85 seviyesinden

işlem görürken, yurt dışı vadeli hisse piyasalarında ise pozitif bir seyir izleniyor.

Küresel piyasalar için ana gündem maddesi FED faiz kararı oldu. FED, faizi sabit bırakırken, daha önce 15 milyar olan tapering’in hızını artırdı ve 30 milyar dolar

seviyesine çekti. Böylelikle Mart 2022’de varlık alımları sona erecek. Ayrıca FED’in nokta grafik olarak adlandırılan faiz tahminlerinde de görece şahin bir görüntü

ortaya çıktı. Buna göre 2022’de 3, 2023’de de 3 faiz artırımı öngörülüyor. Hatırlanacağı üzere pandemi döneminde ilk faiz artırımı 2025 yılında bekleniyordu. Bu

beklenti gün geçtikçe öne çekildi ve nihayetinde 2022’de en geç Mayıs-Haziran döneminde bir faiz artırımı beklenir duruma geldi. Özellikle FED Başkanı Powell’ın bu

toplantı öncesindeki açıklamalarıyla kıyasladığımızda şahin bir karar olduğunu söyleyebiliriz. Ancak her açıklamasında tonunu kademe kademe şahinleştiren

Powell’ın piyasaları bu karara hazırladığını da net olarak görüyoruz. FED, enflasyon konusunda hata yaptıklarını kabul edip, geçici olmasını bekledikleri enflasyonun

pandeminin de uzamasıyla beraber yüksek kalabileceğini ve buna göre de faiz artırımlarının geleceğini belirtiyor. Piyasa etkisi ise bu tip şahin FED kararları

sonrasında daha önce sık karşılaşmadığımız şekilde gerçekleşti. ABD hisse endeksleri %1.5-2.5 bandında pozitif seyrederken, dolar endeksi 96.40 seviyesinde yatay

seyretti. Tahvil faizlerinde de hafif yükseliş sonrasında yatay seyir izliyoruz. Sonuç olarak piyasaların FED’in enflasyonu kontrol altına alabileceğine ikna olduğu

düşünülebilir. Bugün de TCMB ve Avrupa Merkez Bankası(ECB) toplantıları takip edilecek. Hatırlanacağı üzere ECB Başkanı Lagarde enflasyonun geçici olacağı

konusunda ısrarcı, bu nedenle bu toplantıdaki tutumu önemli olacak, herhangi farklı bir karar beklenmiyor. TCMB’den ise 100 baz puan indirim beklentisi mevcut.

BIST100 endeksinin güne yurtdışı piyasaların da etkisiyle alıcılı seyirle başlamasını bekliyoruz. Endekste 2,135-2,075 destek seviyeleri iken 2,075 kısa vadeli zarar-kes

seviyesi olarak takip edilebilir. Kısa vadede 2,200-2,300 hedef olarak düşünülse de yukarıda hedef düşünmek yerine, aşağıdaki eşik seviyeleri takip ederek

pozisyonların korunmasını öneriyoruz.

Türkiye – 10 yıllık tahvil faiziXU100—XUSIN—XBANK 2021 performansları (%)
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BIST-100                                                                                    16.12.2021Yatırım Danışmanlığı

 BIST100 endeksinin güne yurtdışı piyasaların da etkisiyle alıcılı seyirle başlamasını

bekliyoruz. Endekste 2,135-2,075 destek seviyeleri iken 2,075 kısa vadeli zarar-kes seviyesi

olarak takip edilebilir. Kısa vadede 2,200-2,300 hedef olarak düşünülse de yukarıda hedef

düşünmek yerine, aşağıdaki eşik seviyeleri takip ederek pozisyonların korunmasını

öneriyoruz.

BIST-100 (Günlük)

Kurum Net İşlem 

YATIRIM-FINANSMAN MENKUL 292.546.904

TEB YATIRIM 226.937.614

YAPI KREDI YAT. 192.250.957

GARANTI YAT. 125.809.208

BANK-OF-AMERICA YATIRIM BANK 102.032.187

Diğer 415.730.220

Kurum Net İşlem 

UNLU MENKUL DEGERLER -214.792.018

HSBC YATIRIM -204.643.994

INFO YATIRIM MENKUL -192.752.025

IS YATIRIM -133.458.541

GEDIK YATIRIM -133.071.926

Diğer -476.588.585

Aracı Kurum Pozisyonları - Günlük

Aracı Kurum Pozisyonları – Yılbaşından Bugüne

Kurum Net İşlem 

GLOBAL MENKUL 4.422.937.041

AK YATIRIM 4.205.336.060

TEB YATIRIM 3.119.424.336

BGC PARTNERS MENKUL 2.785.719.058

CREDIT SUISSE MENKUL 2.452.064.251

Kurum Net İşlem 

MARBAS MENKUL -3.924.510.906

TACIRLER YAT. -3.898.171.214

TERA YATIRIM MENKUL -3.562.595.705

BANK-OF-AMERICA YATIRIM -2.869.653.474

SEKER YATIRIM -2.431.936.033
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VIOP-30 Aralık Vade Kontratı                                                      16.12.2021Yatırım Danışmanlığı

 Günü 2.467 seviyesinden kapatan kontratta 2.490-2.500 bölgesi ilk dirençler olmak üzere

yukarı hareketin 2.700 bölgesini hedeflemesi beklenebilir. 2.430-2.410-2.400 geri

çekilmelerde destek olarak izlenebilir.

VIOP-30 Aralık Vade (Günlük)

Kurum Net İşlem

CREDIT SUISSE M 21.873

IS YATIRIM     9.352

AK YATIRIM     7.434

YAPI KREDI YAT. 6.816

BGC PARTNERS ME 3.651

Diğer 13.553

Kurum Net İşlem

BANK-OF-AMERICA -22.915

TEB YATIRIM    -14.574

GEDIK YATIRIM  -9.449

TACIRLER YAT.  -6.223

GARANTI YAT.   -2.318

Diğer -7.200

Aracı Kurum Pozisyonları - Günlük

Aracı Kurum Pozisyonları – (16.03.2021-Bugün)

Kurum Net İşlem

TEB YATIRIM    189.589

GCM YATIRIM MEN 8.828

YATIRIM-FINANSM 8.547

GLOBAL MENKUL  6.481

MEKSA YATIRIM  3.374

Diğer 21.447

Kurum Net İşlem

IS YATIRIM     -70.344

HSBC YATIRIM   -44.977

YAPI KREDI YAT. -30.498

CREDIT SUISSE M -27.748

BANK-OF-AMERICA -23.984

Diğer -40.715
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BIST-30 Destek-Direnç Tablosu                                                    16.12.2021Yatırım 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                                                            16.12.2021Yatırım 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                                                                                    16.12.2021Yatırım Danışmanlığı

 Dolar/TL kurunda yukarı yönlü hareket sürüyor. 14.50-14.60 direnç bölgesi de aşılırken, bu bölge üzerinde kalındıkça yukarı hareketlerin devamını

görebiliriz. 14.50-13.90 geri çekilmelerde majör destekler olarak izlenebilir. Bugün açıklanacak olan TCMB faiz kararı kurda volatiliteyi artırabilir.

USD/TL (4 Saatlik) Türkiye – 5Y CDS
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VIOP Döviz                                                                                 16.12.2021Yatırım Danışmanlığı

 Kontratta yukarı trend görünümü sürerken, 14.60-14.10 geri

çekilmelerde ilk destek seviyeleri, 15.40 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, 16.50 geri çekilmelerde

ilk destek seviyesi olarak öne çıkıyor. Bu seviye üzerinde kalındıkça

yukarı hareketin devamını görebiliriz.
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Euro/Dolar                                                                                 16.12.2021Yatırım Danışmanlığı

 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. Dolar endeksinde ise yukarı trend görünümü devam ediyor, 97.00 üzerinde yukarı

hareketlerin hızlandığını görebiliriz.

EUR/USD (Günlük) Dolar Endeksi (Haftalık) 
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Ons Altın - Gümüş                                                                       16.12.2021Yatırım Danışmanlığı

 Ons altın dar bir bantta işlem görmeye devam ediyor. Dün açıklanan FED

kararının ardından ilk aşamada dalgalanma görülse de yatay seyir

sürüyor. 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.

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                                                                               16.12.2021Yatırım Danışmanlığı

 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 kırılması durumunda 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


