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Piyasa Gelişmeleri                                                                      31.12.2021Yatırım Danışmanlığı

Güne pozitif seyirle başlayan BIST100 endeksi gün içinde satıcılı seyretti ve günü %1.68 değer kaybıyla 1.863 seviyesinden kapattı. İşlem hacmi 24 milyar TL

seviyesinde gerçekleşirken, endekse dahil olan 23 hisse değer kazandı, 74 hisse ise değer kaybetti. Dolar/TL kuru sabah saatlerinde 13.26 seviyesinde işlem

görürken, yurt dışı vadeli endeks kontratlarında karışık bir seyir izleniyor.

Küresel hisse endekslerinde dün karışık bir seyir vardı. Yılsonu nedeniyle işlem hacimleri düşük kalmaya devam ederken, FTSE 100 dışındaki Avrupa endeksleri günü

primlerle kapattı. ABD tarafında ise güne pozitif başlayan endeksler, günü hafif kayıplarla tamamladı. Yeni yıl öncesi tüm dünyada Omikron varyantı ana gündem

maddesi olmaya devam ediyor. Omikron varyantı, önceki varyantlara kıyasla daha hafif belirtilere yol açtığına dair görüşler nedeniyle piyasalar tarafından sert

fiyatlanmasa da, tüm dünyada vaka sayılarının çok hızlı bir şekilde arttığı görülüyor. ABD’de Çarşamba günü açıklanan 488 binlik vaka sayısının ardından dün 580 bin

vaka ile üst üste iki gün rekor kaydedildi. Başta Fransa, İngiltere, İspanya ve İtalya olmak üzere Avrupa ülkelerinde de benzer bir seyir görülüyor. İç piyasada ise

fiyatlamalar yurt dışı piyasalardan ayrışmaya devam ediyor. BIST100 endeksinde 2.400 seviyelerinden gerçekleşen sert düşüşün ardından dengelenme çabası ve

karışık seyir devam ediyor. Bugün ekonomik veri akışı anlamında sakin bir gün olacak. Almanya ve Japonya’da borsalar tatil nedeniyle kapalıyken, Londra borsası ise

erken kapanış gerçekleştirecek.

BIST100 endeksinin güne tepki alımlarıyla başlamasını bekliyoruz. Endekste 1.925-1.940 direnç seviyeleri iken, 1.850-1.825-1.800 seviyelerini ise destek olarak

izliyoruz. 1.940 aşılmadıkça dalgalanmanın sürmesi muhtemel görünüyor.

Türkiye – 10 yıllık ve 2 yıllık tahvil faiziXU100—XUSIN—XBANK 2021 performansları (%)
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BIST-100                                                                                    31.12.2021Yatırım Danışmanlığı

 BIST100 endeksinin güne tepki alımlarıyla başlamasını bekliyoruz. Endekste 1.925-1.940

direnç seviyeleri iken, 1.850-1.825-1.800 seviyelerini ise destek olarak izliyoruz. 1.940

aşılmadıkça dalgalanmanın sürmesi muhtemel görünüyor.

BIST-100 (Günlük)

Kurum Net İşlem 

IS YATIRIM 133.555.360

YAPI KREDI YAT. 78.784.671

HSBC YATIRIM 76.032.818

GEDIK YATIRIM 66.365.478

VAKIF YAT. 58.520.977

Diğer 463.770.125

Kurum Net İşlem 

GLOBAL MENKUL -186.157.564

TACIRLER YAT. -182.318.170

BANK-OF-AMERICA YATIRIM BANK -171.701.300

GARANTI YAT. -132.989.469

UNLU MENKUL DEGERLER -131.843.556

Diğer -70.991.054

Aracı Kurum Pozisyonları - Günlük

Aracı Kurum Pozisyonları – Yılbaşından Bugüne

Kurum Net İşlem 

GLOBAL MENKUL 4.185.622.099

IS YATIRIM 4.033.825.676

TEB YATIRIM 3.904.462.074

BGC PARTNERS MENKUL 2.930.035.492

CREDIT SUISSE MENKUL 2.641.883.314

Kurum Net İşlem 

TACIRLER YAT. -4.265.531.669

MARBAS MENKUL -3.916.563.355

TERA YATIRIM MENKUL -3.750.537.885

BANK-OF-AMERICA YATIRIM -3.652.866.419

INFO YATIRIM MENKUL -2.496.089.596
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VIOP-30 Şubat Vade Kontratı                                                      31.12.2021Yatırım Danışmanlığı

 Geçen haftalardaki sert gerileme sonrasında tepki alımlarıyla toparlanmaya çalışan

kontratta 2,200 ana direnç konumuna gelmiştir. Kısa vadeli destekler ise 2,030-2,000-1,930

seviyeleri olarak izlenebilir. 2,200 aşılmadıkça yukarı yönlü risk almayı önermeyiz.

VIOP-30 Şubat Vade (Günlük)

Kurum Net İşlem

TEB YATIRIM    23.638

IS YATIRIM     10.554

YAPI KREDI YAT. 3.537

QNB FINANS YAT. 2.964

GEDIK YATIRIM  2.157

Diğer 5.388

Kurum Net İşlem

GARANTI YAT.   -18.635

BANK-OF-AMERICA -11.417

MEKSA YATIRIM  -6.004

CREDIT SUISSE M -3.483

HSBC YATIRIM   -3.478

Diğer -5.221

Aracı Kurum Pozisyonları - Günlük

Aracı Kurum Pozisyonları – (30.03.2021-Bugün)

Kurum Net İşlem

TEB YATIRIM    99.966

GEDIK YATIRIM  16.534

GCM YATIRIM MEN 11.024

AK YATIRIM     7.661

BGC PARTNERS ME 7.436

Diğer 14.962

Kurum Net İşlem

HSBC YATIRIM   -43.170

GARANTI YAT.   -27.954

CREDIT SUISSE M -26.260

TACIRLER YAT.  -13.411

IS YATIRIM     -9.195

Diğer -37.593
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BIST-30 Destek-Direnç Tablosu                                                    31.12.2021Yatırım 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                                                            31.12.2021Yatırım 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                                                                                    31.12.2021Yatırım Danışmanlığı

 Kısa vadede sert dalgalanan kurda yukarı yönlü hareketin tekrar hızlandığı görülüyor. 12.90 seviyesi üzerinde kalındıkça 13.70-14.00 seviyeleri hedef haline

gelebilir. 12.90-12.50-12.00 seviyelerini ise destek olarak izliyoruz.

USD/TL (Günlük) Türkiye – 5Y CDS
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VIOP Döviz                                                                                 31.12.2021Yatırım Danışmanlığı

 Sert dalgalanma sonrasında seans içi sıkışma formasyonu oluşturan

kontratta 13.05 üzerinde yukarı hareketin devamı beklenebilir. 13.50-

14.00 direnç, 12.40 destek olarak izlenebilir.

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

 Kontratta 15.90-16.00 direnç bölgesi olarak izlenebilir. 14.00-13.70-

13.30 ise geri çekilmelerde destek olarak takip edilebilir.
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Euro/Dolar                                                                                 31.12.2021Yatırım Danışmanlığı

 Orta vadede oluşan tepe formasyonunu yılın son haftalarında tamamlayan Euro/Dolar paritesinde göstergeler tepki alımlarına işaret etmektedir. Bu

aşamada kısa vadede 1.1350-1.15 dirençleri yakından izlenmelidir, 1.1350 direncinin aşılması tepki için teyit niteliğinde olacaktır. Dolar endeksinde ise

uzun süredir takip ettiğimiz patika oluştu, kısa vadede kar satışları görülse de orta-uzun vadede DXY ana yükseliş eğiliminin sürmesini bekliyoruz.

EUR/USD (Haftalık) Dolar Endeksi (Haftalık) 
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Ons Altın - Gümüş                                                                       31.12.2021Yatırım Danışmanlığı

 1.810 direncini aşan ons altında teknik görünüm güçleniyor. Ons altında

yukarı denemeler sürüyor. Bu aşamada 1.835 ve 1.870 direnç

seviyelerinin kısa vadede hedefleneceğini düşünüyoruz. 1.810-1.800-

1.780 ise destek olarak izlenebilir.

XAUUSD (Günlük) XAGUSD (Günlük)

 Gümüşte önemli destek bölgesinden gelen alımların ardından teknik

görünümün güçlendiğini, 23.00 direncinin de aşılmasıyla kısa vadeli

long pozisyon fırsatı oluştuğunu 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                                                                               31.12.2021Yatırım Danışmanlığı

 Petrol piyasalarında görünüm tekrar güçleniyor. Brent Petrol’de bu haftaki pozitif seyrin ardından fiyat uzun vadeli yükselen kanala tekrar girerken, teknik

olarak dip oluşumunun tamamlandığı görülüyor. Bu aşamada 80.00 ilk direnç olmak üzere yukarı hareketin devamını görebiliriz. 76.50-76.00 bölgesi geri

çekilmelerde destek olarak izlenmelidir.

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


