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Piyasa Gelişmeleri                                                                      23.12.2021Yatırım Danışmanlığı

Güne negatif başlayan BIST100 endeksi günü %4.64 değer kaybıyla 1.804 seviyesinden tamamladı. İşlem hacmi 42 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, endekse dahil

olan 24 hisse değer kazandı, 72 hisse ise değer kaybetti. Bankacılık endeksi %3.48 primle pozitif ayrışırken, BIST30 hisseleri arasında yalnızca bankalar ve Bim Birleşik

Mağazalar (BIMAS) günü değer kazancıyla tamamladı. Dolar/TL kuru sabah saatlerinde 12.00 seviyesinin altında işlem görürken, yurt dışı vadeli hisse piyasalarında

yatay bir seyir izleniyor.

Yurt dışı piyasalar Çarşamba gününü pozitif tarafta tamamladı. Tatil öncesi düşük işlem hacmi gözlenen piyasalarda Omikron varyantıyla ilgili olumsuz haber akışının

azalması piyasaları destekledi. ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), ABD'li ilaç firması Pfizer'ın Covid-19'a karşı geliştirdiği ağızdan alınan ilaca "acil kullanım" onayı verdi.

Açıklamada, ilacın güvenli olduğu, hastaneye yatışları ve ölümleri azaltmada önemli bir araç olacağı ifade edildi. ABD tarafında Dow Jones %0.5, S&P500 %0.7 ve

Nasdaq %0.8 primle günü tamamlarken, Avrupa endeksleri %1’e yakın oranda değer kazandı. ABD’de dün açıklanan revize edilmiş büyüme rakamı %2.3 ile

beklentilerin üzerinde gerçekleşti. İçeride ise BIST100 endeksinde yüksek oynaklık devam etti. Endekste negatif açılışın ardından gün içinde yukarı denemeler görsek

de, akşam saatlerinde satışlar tekrar yoğunlaştı. Özellikle kurdaki yükseliş sırasında rallide başı çeken ihracatçı ve döviz fazlası bulunan şirketlerde sert satışlar

devam etti. İç piyasada ekonomik veri akışının sakin olduğu haftada bugün TCMB PPK toplantı özeti piyasaların takibinde olacak.

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

şekilde gerçekleştiği görülüyor. Aşağı yönlü sert hareketin 1.750-1.800 bölgesinde gelecek olası tepki alımlarıyla dengelenebileceğini düşünüyoruz. 1.850-1.900-1.950

yukarı tepkilerde direnç olarak izlenebilir.

Türkiye – 10 yıllık tahvil faiziXU100—XUSIN—XBANK 2021 performansları (%)
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BIST-100                                                                                    23.12.2021Yatırım Danışmanlığı

 BIST100 endeksinin güne negatif başlamasını bekliyoruz. Endekste yüksek oynaklık

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

gerçekleştiği görülüyor. Aşağı yönlü sert hareketin 1.750-1.800 bölgesinde gelecek olası

tepki alımlarıyla dengelenebileceğini düşünüyoruz. 1.850-1.900-1.950 yukarı tepkilerde

direnç olarak izlenebilir.

BIST-100 (Günlük)

Kurum Net İşlem 

VAKIF YAT. 414.714.610

YAPI KREDI YAT. 241.534.839

DENIZ YATIRIM 218.118.248

TACIRLER YAT. 129.680.782

IS YATIRIM 105.567.225

Diğer 817.344.439

Kurum Net İşlem 

BANK-OF-AMERICA YATIRIM BANK -559.584.235

AK YATIRIM -434.189.561

QNB FINANS YAT. -209.617.976

MEKSA YATIRIM -153.752.430

TERA YATIRIM MENKUL -138.737.298

Diğer -431.763.012

Aracı Kurum Pozisyonları - Günlük

Aracı Kurum Pozisyonları – Yılbaşından Bugüne

Kurum Net İşlem 

GLOBAL MENKUL 4.825.982.183

TEB YATIRIM 3.735.196.864

IS YATIRIM 3.517.182.663

BGC PARTNERS MENKUL 2.845.047.563

CREDIT SUISSE MENKUL 2.671.806.492

Kurum Net İşlem 

TACIRLER YAT. -4.355.186.583

MARBAS MENKUL -3.910.071.463

BANK-OF-AMERICA YATIRIM -3.658.971.928

TERA YATIRIM MENKUL -3.515.687.202

SEKER YATIRIM -2.353.174.089
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VIOP-30 Aralık Vade Kontratı                                                      23.12.2021Yatırım Danışmanlığı

 Günü 1.954 seviyesinden kapatan kontratta 1.900-1.850 seviyeleri destek, 2.000-2.100-

2.250 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. 2.100 altında kalındıkça temkinli olunması

gerektiği kanaatindeyiz.

VIOP-30 Aralık Vade (Günlük)

Kurum Net İşlem

BANK-OF-AMERICA 32.767

GEDIK YATIRIM  11.341

GARANTI YAT.   8.988

HSBC YATIRIM   8.505

DENIZ YATIRIM  6.461

Diğer 33.909

Kurum Net İşlem

TEB YATIRIM    -62.913

IS YATIRIM     -31.616

ISIK MENKUL DEG -3.534

QNB FINANS YAT. -699

ALB YATIRIM    -542

Diğer -2.667

Aracı Kurum Pozisyonları - Günlük

Aracı Kurum Pozisyonları – (22.03.2021-Bugün)

Kurum Net İşlem

TEB YATIRIM    62.324

YATIRIM-FINANSM 15.342

AK YATIRIM     9.187

DENIZ YATIRIM  9.020

GCM YATIRIM MEN 7.748

Diğer 48.784

Kurum Net İşlem

IS YATIRIM     -63.802

BANK-OF-AMERICA -35.621

YAPI KREDI YAT. -11.748

HSBC YATIRIM   -9.252

GEDIK YATIRIM  -8.404

Diğer -23.578
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BIST-30 Destek-Direnç Tablosu                                                    23.12.2021Yatırım 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                                                            23.12.2021Yatırım 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                                                                                    23.12.2021Yatırım Danışmanlığı

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

11.50 bu aşamada destek olarak izlenebilir. Bu seviye altında aşağı yönlü hareketin devamını görebiliriz. 12.50-13.00-13.50 ise olası yukarı hareketlerde

direnç olarak takip edilebilir.

USD/TL (4 Saatlik) Türkiye – 5Y CDS



8

VIOP Döviz                                                                                 23.12.2021Yatırım Danışmanlığı

 Kontratta sert satışın ardından tepki alımları zayıf kalmaya devam

ediyor. 12.00 altında aşağı yönlü hareketin hızlandığını görebiliriz. 13.50-

14.25 ise yukarı hareketlerde direnç olarak takip edilebilir.

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

 Kontratta sert satışın ardından tepki alımları zayıf kalmaya devam

ediyor. 13.30 desteği altında aşağı yönlü hareketin devam

edebileceğini düşünüyoruz. 15.00-16.20 yukarı hareketlerde direnç

olarak izlenebilir.
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Euro/Dolar                                                                                 23.12.2021Yatırım 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.

EUR/USD (Günlük) Dolar Endeksi (Haftalık) 
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Ons Altın - Gümüş                                                                       23.12.2021Yatırım Danışmanlığı

 Ons altında yukarı denemeler sürüyor. 1.810 direnci üzerinde

kapanışlarda, kısa vadeli long pozisyon alma fırsatı yaratabileceğini

düşünüyoruz. Bu seviye üzerinde 1.835-1.870 dirençleri ilk hedef haline

gelecektir. 1.760 ise aşağıda ana destek olarak izlenebilir.

XAUUSD (Günlük) XAGUSD (Günlük)

 Gümüşte önemli destek bölgesinden gelen alımların ardından teknik

görünümün güçlendiğini, 23.00 direncinin de aşılması halinde kısa

vadeli long pozisyon fırsatı oluşacağını düşünüyoruz. 24.00-24.50

bölgesi bu seviye üzerinde hedef olarak izlenebilir. 21.50 ise ana

destek olarak takip edilmelidir.
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Brent Petrol                                                                               23.12.2021Yatırım Danışmanlığı

 Brent Petrol’de uzun vadeli yükselen kanalın kırılmasıyla dalgalı seyir sürüyor. 76.00 üzerinde alımların hızlanabileceğini düşünüyoruz, 77.50 ise yukarıda

diğer direnç seviyesi olarak izlenebilir. 76.00 üzerinde kapanışlar görmedikçe dalgalanmanın devamını bekliyoruz. 72.00 ve 69.00-68.50 bölgesi destek

olarak takip edilebilir.

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


