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Piyasa Gelişmeleri                                                                      22.12.2021Yatırım Danışmanlığı

Güne alımlarla başlayan BIST100 endeksi gün içinde volatil seyrini sürdürdü ve günü %7.99 değer kaybıyla 1.892 seviyesinden tamamladı. İşlem hacmi 37.5 milyar TL

seviyesinde gerçekleşirken, endekse dahil olan 8 hisse değer kazandı, 91 hisse ise değer kaybetti. Dolar/TL kuru sabah saatlerinde 12.30 seviyesinde işlem görürken,

yurt dışı vadeli hisse piyasalarında yatay bir seyir izleniyor.

Yurt dışı piyasalar dünü pozitif tarafta kapattı. Ekonomik veri anlamında sakin geçen haftada, tatil öncesi olması nedeniyle yurt dışı endekslerde düşük hacim

gözlenirken, Omikron varyantına ilişkin haber akışı fiyatlamalar üzerinde ana etken olmaya devam ediyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson dün yaptığı açıklamada

Noel öncesi yeni bir kısıtlama getirmeyi düşünmediklerini belirtirken, Güney Afrika’da vaka sayılarının son döneme göre gerilemesi de piyasalara pozitif yansıdı.

ABD’de dün basına yansıyan bir habere göre, Merck ve Pfizer’ın geliştirdiği Covid ilacına ilişkin kararın FDA tarafından bu hafta verilmesi beklendiği belirtildi.

Piyasalarda bugün ABD ve İngiltere büyüme rakamları takip edilecek. İçeride ise dün kur korumalı TL vadeli mevduat düzenlemesiyle ilgili gelişmeler takip edildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre; dövize endeksli TL mevduat hesapları 3,6,9 ve 12 ay vadelerle açılabilecek. Vade sonunda kur değişiminin

faiz oranı üzerinde kalması halinde oluşabilecek fark müşteri hesabına TL olarak yansıtılacak. Vadeden önce hesaptan para çekilmesi durumunda hesap vadesiz

hesaba dönüşecek, faiz hakkı ise ortadan kalkacak. Kur farkı hesaplamaları için TCMB her gün saat 11:00'de dolar döviz alış kuru yayınlayacak. TCMB ise yaptığı

açıklamada, döviz tevdiat hesaplarının ve döviz cinsinden katılım fonlarının hesap sahibinin talebi üzerine TL vadeli hesaplara dönüşmesi halinde mevduat ve katılım

fonu sahiplerine destek sağlanmasına karar verdiğini duyurdu.

BIST100 endeksinin güne negatif seyirle başlamasını bekliyoruz. Endekste yüksek oynaklık sürerken, hızlı yükseliş hareketinin ardından kar realizasyonlarının da

oldukça sert şekilde gerçekleştiği görülüyor. 1.900 seviyesinin altına sarkan endekste 1.850-1.800-1.750 destek, 1.950-2.000-2.100 direnç seviyeleri olarak

izlenebilir. Aşağı yönlü sert hareketin 1.750-1.800 bölgesinde gelecek olası tepki alımlarıyla dengelenebileceğini düşünüyoruz.

Türkiye – 10 yıllık tahvil faiziXU100—XUSIN—XBANK 2021 performansları (%)
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BIST-100                                                                                    22.12.2021Yatırım Danışmanlığı

 BIST100 endeksinin güne negatif seyirle başlamasını bekliyoruz. Endekste yüksek oynaklık

sürerken, hızlı yükseliş hareketinin ardından kar realizasyonlarının da oldukça sert şekilde

gerçekleştiği görülüyor. 1.900 seviyesinin altına sarkan endekste 1.850-1.800-1.750 destek,

1.950-2.000-2.100 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Aşağı yönlü sert hareketin 1.750-

1.800 bölgesinde gelecek olası tepki alımlarıyla dengelenebileceğini düşünüyoruz.

BIST-100 (Günlük)

Kurum Net İşlem 

IS YATIRIM 1.291.344.587

VAKIF YAT. 398.462.983

ZIRAAT YAT. 318.952.881

YAPI KREDI YAT. 315.053.398

GLOBAL MENKUL 233.190.470

Diğer 1.350.408.696

Kurum Net İşlem 

AK YATIRIM -1.278.226.994

BANK-OF-AMERICA YATIRIM -791.498.765

YATIRIM-FINANSMAN MENKUL -595.613.743

UNLU MENKUL DEGERLER -406.423.266

TEB YATIRIM -398.629.050

Diğer -437.021.198

Aracı Kurum Pozisyonları - Günlük

Aracı Kurum Pozisyonları – Yılbaşından Bugüne

Kurum Net İşlem 

GLOBAL MENKUL 4.756.422.872

TEB YATIRIM 3.793.790.847

IS YATIRIM 3.411.615.438

BGC PARTNERS MENKUL 2.800.680.798

CREDIT SUISSE MENKUL 2.757.279.058

Kurum Net İşlem 

TACIRLER YAT. -4.484.867.365

MARBAS MENKUL -3.927.974.789

TERA YATIRIM MENKUL -3.376.949.905

BANK-OF-AMERICA YATIRIM -3.099.387.693

INFO YATIRIM MENKUL -2.444.599.490
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VIOP-30 Aralık Vade Kontratı                                                      22.12.2021Yatırım Danışmanlığı

 Günü 2.045 seviyesinden kapatan kontratta 1.950-1.900 ilk destek seviyeleri iken, 2.100 ve

2.250 direnç olarak izlenebilir. Kısa vadede 2.250 seviyesi aşılmadığı sürece temkinli

olunması gerektiği kanaatindeyiz. Kontratta volatil seyrin sürmesini bekliyoruz.

VIOP-30 Aralık Vade (Günlük)

Kurum Net İşlem

CREDIT SUISSE M 12.796

TACIRLER YAT.  7.283

DENIZ YATIRIM  7.157

GEDIK YATIRIM  6.555

MEKSA YATIRIM  5.364

Diğer 31.228

Kurum Net İşlem

BANK-OF-AMERICA -48.850

TEB YATIRIM    -17.210

INFO YATIRIM ME -1.348

GLOBAL MENKUL  -514

BGC PARTNERS ME -489

Diğer -1.972

Aracı Kurum Pozisyonları - Günlük

Aracı Kurum Pozisyonları – (22.03.2021-Bugün)

Kurum Net İşlem

TEB YATIRIM    125.237

YATIRIM-FINANSM 11.345

ISIK MENKUL DEG 9.866

GCM YATIRIM MEN 7.843

GLOBAL MENKUL  5.669

Diğer 27.577

Kurum Net İşlem

BANK-OF-AMERICA -68.388

IS YATIRIM     -32.186

GEDIK YATIRIM  -19.745

YAPI KREDI YAT. -17.995

HSBC YATIRIM   -17.757

Diğer -31.466
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BIST-30 Destek-Direnç Tablosu                                                    22.12.2021Yatırım 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                                                            22.12.2021Yatırım 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                                                                                    22.12.2021Yatırım Danışmanlığı

 Açıklanan dövize endeksli TL mevduat düzenlemesiyle sert şekilde gerileyen Dolar/TL kurunda aşağı yönlü hareket sürerken, yüksek oynaklık devam ediyor.

13.60 bölgesi tekrar aşılmadıkça dalgalanmanın devamını bekliyoruz. Aşağıda ise 11.50 seviyesinin geri çekilmenin devamı halinde destek görevi

görebileceğini düşünüyoruz.

USD/TL (4 Saatlik) Türkiye – 5Y CDS
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Euro/Dolar                                                                                 22.12.2021Yatırım 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                                                                       22.12.2021Yatırım Danışmanlığı

 Ons altında yatay seyir sürüyor. Yukarı hareketin hızlanması için 1.810

seviyesinin aşılması gerektiğini düşünüyoruz. 1.760 ise aşağıda önemli

destek olarak izlenebilir.

XAUUSD (Günlük) XAGUSD (Günlük)

 Gümüşte uzun vadeli yatay destek bölgesinden tepki çabası 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                                                                               22.12.2021Yatırım Danışmanlığı

 Brent Petrol son dönemde kırılan uzun vadeli yükselen kanal direncini tekrar test etse de, bu bölgeyi aşmakta zorlandı. 76.00 seviyesi üzerinde kapanışlarda

teknik olarak tekrar yukarı hareketin devamı beklenebilir ancak bu seviye aşılmadıkça yatay-dalgalı seyrin devamını bekliyoruz. 72.00 desteğinin kırılması

durumunda ise 69.00-68.50 bölgesi hedeflenebilir. Son dönemde Omikron varyantına ilişkin haber akışı Brent üzerinde baskı yaratırken, önümüzdeki

dönemde varyantla ilgili pozitif haberlerin gelmesi petrol fiyatlarını tekrar destekleyebilir.

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


