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Piyasa Gelişmeleri                                                                      21.12.2021Yatırım Danışmanlığı

Güne satıcılı başlayan BIST100 endeksi gün içinde volatil seyrini sürdürdü ve günü %1.35 değer kaybıyla 2.056 seviyesinden tamamladı. İşlem hacmi 45.3 milyar TL

seviyesinde gerçekleşirken, endekse dahil olan 24 hisse değer kazandı, 75 hisse ise değer kaybetti. Dolar/TL kuru sabah saatlerinde 13.00 seviyesinin altında işlem

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

Yurt dışı hisse piyasaları haftanın ilk gününü satıcılı geçirdi. Omikron varyantı ile ilgili endişelerin devam etmesi ve tatil dönemi nedeniyle düşük likidite satışlarda

etkili oldu. ABD endeksleri %1’in üzerinde değer kaybederken, Almanya DAX endeksi günü %1.9 düşüşle kapattı. Omikron varyantı ile ilgili haber akışı hisse

piyasalarının yanı sıra emtia piyasasını da etkilemeye devam ediyor. Brent Petrol’de kapanma haberlerinin ardından satışlar sürerken, altın ve gümüş nispeten yatay

bir seyir izliyor. İçeride ise kurda ve BIST100 endeksinde gözlenen volatil seyir dün de devam etti. Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir dizi yeni düzenleme açıkladı. Kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlara yeni bir finansal alternatif

sunulacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bankalarda TL mevduatı bulunan vatandaşlara, kur getirisi mevduat kazancından yüksek ise aradaki farkın devlet

tarafından ödeneceğini ve kazancın stopaj vergisinden muaf tutulacağını açıkladı. Açıklamanın ardından Dolar/TL 18.00 seviyelerinden 12.50 seviyesine kadar

geriledi. Bireysel emeklilik sisteminde devlet katkısının %30’a çıkarılması, devlet iç borçlanma senetlerinde stopajın %0’a indirilmesi, ihracat ve sanayi şirketleri için

kurumlar vergisinde bir puanlık indirim yapılması ve temettü ödemeleri üzerindeki stopajın %10’a indirilmesi açıklanan diğer düzenlemeler olarak öne çıktı.

BIST100 endeksinin güne alımlarla başlamasını bekliyoruz. 2.000-1.950-1.920 satışların devamı halinde ilk destek seviyeleri iken, 2.080-2.150-2.200 yukarı

hareketlerde direnç olarak izlenebilir. 2.150 üzerinde saatlik kapanışlar görmemiz halinde yukarı tepkinin devam edebileceğini düşünüyoruz. Yüksek oynaklık

sebebiyle yatırımcılara gün içi işlemlerde temkinli davranmayı öneriyoruz. Kurda dün gerçekleşen aşağı yönlü hareketin ardından kısa vadede, ihracatçı/döviz fazlası

bulunan şirketlerden, nispeten geride kalan bankacılık, sigorta gibi sektörlere geçiş görebiliriz. Bununla birlikte, açıklanan temettüde stopaj düzenlemesiyle,

düzenli temettü veren şirketlerin de kısa vadede pozitif ayrışacağını düşünüyoruz.

Türkiye – 10 yıllık tahvil faiziXU100—XUSIN—XBANK 2021 performansları (%)
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BIST-100                                                                                    21.12.2021Yatırım Danışmanlığı

 BIST100 endeksinin güne alımlarla başlamasını bekliyoruz. 2.000-1.950-1.920 satışların

devamı halinde ilk destek seviyeleri iken, 2.080-2.150-2.200 yukarı hareketlerde direnç

olarak izlenebilir. 2.150 üzerinde saatlik kapanışlar görmemiz halinde yukarı tepkinin

devam edebileceğini düşünüyoruz. Yüksek oynaklık sebebiyle yatırımcılara gün içi

işlemlerde temkinli davranmayı öneriyoruz. Kurda dün gerçekleşen aşağı yönlü hareketin

ardından kısa vadede, ihracatçı/döviz fazlası bulunan şirketlerden, nispeten geride kalan

bankacılık, sigorta gibi sektörlere geçiş görebiliriz. Bununla birlikte, açıklanan temettüde

stopaj düzenlemesiyle, düzenli temettü veren şirketlerin de kısa vadede pozitif

ayrışacağını düşünüyoruz.

BIST-100 (Saatlik)

Kurum Net İşlem 

VAKIF YAT. 267.945.585

CREDIT SUISSE MENKUL 233.953.491

HALK YATIRIM 187.061.820

ZIRAAT YAT. 169.700.433

YAPI KREDI YAT. 128.716.237

Diğer 909.367.767

Kurum Net İşlem 

AK YATIRIM -485.759.541

TACIRLER YAT. -343.686.009

UNLU MENKUL DEGERLER -276.345.075

BANK-OF-AMERICA YATIRIM BANK -262.085.153

QNB FINANS YAT. -216.967.426

Diğer -311.902.128

Aracı Kurum Pozisyonları - Günlük

Aracı Kurum Pozisyonları – Yılbaşından Bugüne

Kurum Net İşlem 

GLOBAL MENKUL 4.523.232.402

TEB YATIRIM 4.192.419.897

AK YATIRIM 3.196.273.036

BGC PARTNERS MENKUL 2.841.767.148

CREDIT SUISSE MENKUL 2.727.456.476

Kurum Net İşlem 

TACIRLER YAT. -4.572.033.526

MARBAS MENKUL -3.953.416.771

TERA YATIRIM MENKUL -3.418.943.893

INFO YATIRIM MENKUL -2.556.135.589

SEKER YATIRIM -2.417.798.322
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VIOP-30 Aralık Vade Kontratı                                                      21.12.2021Yatırım Danışmanlığı

 Günü 2.363 seviyesinden kapatan kontratta pozitif açılış bekliyoruz. 2.415-2.450-2.490

takip edeceğimiz direnç seviyeleri iken, 2.350-2.300 ve 2.270 destek olarak izlenebilir.

Kontratta volatil seyrin sürmesini bekliyoruz.

VIOP-30 Aralık Vade (Saatlik)

Kurum Net İşlem

BANK-OF-AMERICA 17.327

IS YATIRIM     6.547

GARANTI YAT.   6.418

INFO YATIRIM ME 3.383

YAPI KREDI YAT. 2.377

Diğer 13.219

Kurum Net İşlem

TEB YATIRIM    -16.989

AK YATIRIM     -9.259

QNB FINANS YAT. -8.441

DENIZ YATIRIM  -5.132

GEDIK YATIRIM  -4.475

Diğer -4.975

Aracı Kurum Pozisyonları - Günlük

Aracı Kurum Pozisyonları – (22.03.2021-Bugün)

Kurum Net İşlem

TEB YATIRIM    142.447

YATIRIM-FINANSM 9.686

ISIK MENKUL DEG 9.363

GCM YATIRIM MEN 7.982

GLOBAL MENKUL  6.183

Diğer 19.223

Kurum Net İşlem

IS YATIRIM     -33.428

GEDIK YATIRIM  -26.300

HSBC YATIRIM   -22.222

YAPI KREDI YAT. -21.983

BANK-OF-AMERICA -19.538

Diğer -71.413
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BIST-30 Destek-Direnç Tablosu                                                    21.12.2021Yatırım 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                                                            21.12.2021Yatırım 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                                                                                    21.12.2021Yatırım Danışmanlığı

 Dün açıklanan dövize endeksli TL mevduat düzenlemesiyle sert şekilde gerileyen Dolar/TL kurunda sabah itibarıyla 12.00 seviyesinin altına gelindi.

Düzenlemeyle ilgili detaylar netleşene dek volatil seyrin devamı beklenebilir. 13.60 bölgesi tekrar aşılmadıkça dalgalanmanın devamını bekliyoruz.

USD/TL (4 Saatlik) Türkiye – 5Y CDS
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Euro/Dolar                                                                                 21.12.2021Yatırım Danışmanlığı

 Euro/Dolar paritesinde 1.1180 bölgesine kadar düşüşün ardından bu bölgeden gelen alımlarla dip oluşumu görüntüsü devam ediyor. Geçen hafta

gerçekleştirilen ECB toplantısının ardından tepki alımlarının görüldüğü paritede, alımların hızlanması için 1.1380 seviyesinin aşılması gerektiğini

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                                                                       21.12.2021Yatırım Danışmanlığı

 Ons altında yatay seyir sürüyor. Yukarı hareketin hızlanması için 1.810

seviyesinin aşılması gerektiğini düşünüyoruz. 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                                                                               21.12.2021Yatırım Danışmanlığı

 Brent Petrol 65$ bölgesine doğru gerçekleşen satışların ardından gelen alımlarla tekrar uzun vadeli yükselen kanal direncini test etse de, bu bölgeyi

aşmakta zorlandı. 72.00 desteğinin kırılması durumunda 69.00-68.50 bölgesi hedeflenebilir. 76.00 seviyesi üzerinde kapanışlarda ise teknik olarak yukarı

hareketin devamı beklenebilir. Bu seviye aşılmadıkça zayıflığın devamını bekliyoruz.

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

mailto:ALTAN.AYDIN@vakifyatirim.com.tr
mailto:EREN.KURU@vakifyatirim.com.tr
mailto:UMUTDENIZ.PAK@vakifyatirim.com.tr
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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


