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Piyasa Gelişmeleri                                                                      17.12.2021Yatırım Danışmanlığı

Güne alımlarla başlayan BIST100 endeksi günün geri kalanında oldukça güçlü bir seyir izledi ve günü %5.4 artışla 2,278 seviyesinden kapattı. İşlem hacmi 59.8 milyar

TL seviyesinde gerçekleşirken, endekse dahil olan 98 hisse değer kazandı, 2 hisse ise değer kaybetti. Dolar/TL kuru bu sabah saatlerinde 15.70 seviyesinden işlem

görürken, yurt dışı vadeli hisse piyasalarında ise hafif negatif bir seyir izleniyor.

Küresel hisse piyasalarında FED toplantısının yansımaları sürerken endekslerde dün satıcılı bir seyir izlendi. FED sonrasında daha yakında takip edilen Avrupa Merkez

Bankası(ECB)’den beklentilere paralel kararlar çıktı. Pandemi acil varlık alım programının(PEPP) Mart ayında sona ereceği, ikinci çeyrekten itibaren de normal varlık

alımlarının artırılacağı ifade edildi. ECB Başkanı Lagarde, FED’in aksine 2022’de faiz artırımının olası olmadığını yineledi. Öte yandan dün iç piyasalar için daha kritik

olan TCMB faiz kararı takip edildi. TCMB, piyasa beklentilerine paralel olarak 100 baz puan indirime giderek politika faizini %14’e çekti ve 2022’nin ilk çeyreğinde

atılan adımların sonuçlarının gözden geçirileceği ifade edildi. Bu ifade ile faiz indirimlerine bir süre ara verildiği düşünülebilir. FED ve ECB kararlarının ardından

parite değer kazanırken, dolar endeksinin gerilediği görülüyor, içeride kur ise yüksek seyrini sürdürüyor.

BIST100 endeksinin güne alımlarla başlamasını bekliyoruz. Endekste 2,250-2,200 destek seviyeleri iken 2,200 kısa vadeli zarar-kes seviyesi olarak takip edilebilir.

Türkiye – 10 yıllık tahvil faiziXU100—XUSIN—XBANK 2021 performansları (%)
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BIST-100                                                                                    17.12.2021Yatırım Danışmanlığı

 BIST100 endeksinin güne alımlarla başlamasını bekliyoruz. Endekste 2,250-2,200 destek

seviyeleri iken 2,200 kısa vadeli zarar-kes seviyesi olarak takip edilebilir.

BIST-100 (Günlük)

Kurum Net İşlem 

BANK-OF-AMERICA YATIRIM BANK 911.146.868

TEB YATIRIM 619.965.055

YATIRIM-FINANSMAN MENKUL 244.935.025

TERA YATIRIM MENKUL 173.856.209

INFO YATIRIM MENKUL 97.357.105

Diğer 310.817.669

Kurum Net İşlem 

IS YATIRIM -381.739.472

AK YATIRIM -371.494.763

OYAK YATIRIM -289.085.645

GARANTI YAT. -244.104.659

UNLU MENKUL DEGERLER -203.706.664

Diğer -867.946.727

Aracı Kurum Pozisyonları - Günlük

Aracı Kurum Pozisyonları – Yılbaşından Bugüne

Kurum Net İşlem 

GLOBAL MENKUL 4.412.326.362

AK YATIRIM 3.833.841.297

TEB YATIRIM 3.739.389.391

BGC PARTNERS MENKUL 2.813.054.989

CREDIT SUISSE MENKUL 2.488.862.543

Kurum Net İşlem 

MARBAS MENKUL -3.907.624.490

TACIRLER YAT. -3.906.615.958

TERA YATIRIM MENKUL -3.388.739.495

SEKER YATIRIM -2.475.493.042

INFO YATIRIM MENKUL -2.287.458.573
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VIOP-30 Aralık Vade Kontratı                                                      17.12.2021Yatırım Danışmanlığı

 Günü 2.621 seviyesinden kapatan kontratta 2.700-2.750 bölgesinin hedeflenebileceğini

düşünüyoruz. Bu bölge direnç olarak izlenebilir. 2.600-2.550-2.500 geri çekilmelerde

destek olarak takip edilebilir.

VIOP-30 Aralık Vade (Günlük)

Kurum Net İşlem

IS YATIRIM     16.124

AK YATIRIM     12.083

HSBC YATIRIM   10.021

CREDIT SUISSE M 9.471

YAPI KREDI YAT. 7.058

Diğer 27.731

Kurum Net İşlem

BANK-OF-AMERICA -35.091

TEB YATIRIM    -19.960

GEDIK YATIRIM  -18.079

BGC PARTNERS ME -3.700

TACIRLER YAT.  -3.648

Diğer -2.010

Aracı Kurum Pozisyonları - Günlük

Aracı Kurum Pozisyonları – (16.03.2021-Bugün)

Kurum Net İşlem

TEB YATIRIM    169.629

YATIRIM-FINANSM 11.553

AK YATIRIM     10.884

GCM YATIRIM MEN 9.555

GLOBAL MENKUL  7.358

Diğer 33.408

Kurum Net İşlem

BANK-OF-AMERICA -59.075

IS YATIRIM     -54.220

HSBC YATIRIM   -34.956

YAPI KREDI YAT. -23.440

CREDIT SUISSE M -18.277

Diğer -52.419
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BIST-30 Destek-Direnç Tablosu                                                    17.12.2021Yatırım 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                                                            17.12.2021Yatırım 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                                                                                    17.12.2021Yatırım Danışmanlığı

 TCMB PPK toplantısı sonrası Dolar/TL kurunda yukarı yönlü hareket sürüyor. 15.50-15.20 ilk destek seviyeleri olmak üzere yükselen kanalın üst bandı

hedeflenebilir. Hareketin devamı halinde 16.00-16.20 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Türkiye 5 yıllık CDS primi ise 531 seviyesinden işlem görüyor.

USD/TL (4 Saatlik) Türkiye – 5Y CDS
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VIOP Döviz                                                                                 17.12.2021Yatırım Danışmanlığı

 Kontratta yukarı trend görünümü sürerken, 15.60-15.15 geri

çekilmelerde ilk destek seviyeleri, 16.10 ise yukarı hareketlerde direnç

olarak takip edilebilir.

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

 Kontratta yukarı trend görünümü korunurken, 17.70-17.40 geri

çekilmelerde ilk destek seviyeleri olarak öne çıkıyor. 18.40 kanal

direnci olarak takip edilebilir.
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Euro/Dolar                                                                                 17.12.2021Yatırım Danışmanlığı

 Euro/Dolar paritesinde 1.1180 bölgesine kadar düşüşün ardından bu bölgeden gelen alımlarla dip oluşumu görüntüsü devam ediyor. Dün gerçekleştirilen ECB

toplantısının ardından tepki alımlarının görüldüğü paritede, 1.1390 seviyesinin aşılması halinde tepki alımlarının hızlanacağını düşünüyoruz. 1.15-1.1520

bölgesi tepki alımlarının devamı halinde direnç olarak izleyeceğimiz bölge olacak. Orta vadede ise dolar lehine hareket beklentimizi koruyoruz.

EUR/USD (Günlük) Dolar Endeksi (Haftalık) 
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Ons Altın - Gümüş                                                                       17.12.2021Yatırım Danışmanlığı

 1.790 direncini aşan ons altında 1.810 direncinin de aşılması halinde

yukarı hareketin hızlanacağını düşünüyoruz. 1.810 üzerinde 1.835-1.870

seviyeleri kısa vadede hedeflenebilir. 1.790 ve 1.760 seviyelerini ise

destek olarak takip ediyor olacağız.

XAUUSD (Günlük) XAGUSD (Günlük)

 Gümüşte uzun vadeli yatay destek bölgesinden tepki alımları gelmeye

devam ediyor. Tepkinin devamı için 23.00 direncinin aşılması gerektiği

kanaatindeyiz. 21.50 ise önemli destek seviyesi olarak takip

edilmelidir.
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Brent Petrol                                                                               17.12.2021Yatırım 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


