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Piyasa Gelişmeleri                                                                      3.01.2022Yatırım Danışmanlığı

Yılın son işlem gününe yatay seyirle başlayan BIST100 endeksi gün içinde dalgalı seyretse de günü % 0.32 düşüşle, 1,857 seviyesinden kapattı. Endeks böylelikle yılı

%25 yükselişle bitirirken, işlem hacmi 16.6 milyar TL seviyesinde gerçekleşti, endekse dahil olan 54 hisse değer kazandı, 41 hisse ise değer kaybetti. Dolar/TL kuru

bu sabah saatlerinde 13.45 seviyesinden işlem görürken, yurt dışı vadeli hisse piyasalarında ise hafif pozitif bir seyir izleniyor.

2021 yılına iyi başlayan küresel hisse endeksleri sene içinde ara ara sert şekilde dalgalansa da yılı yine güçlü şekilde kapatmayı başardı. Özellikle ABD endeksleri

performansta başı çekerken, Avrupa da ABD’yi takip etti. Asya-Pasifik endeksi ve gelişmekte olan ülke endeksleri ise negatif tarafta yer aldı. S&P500 endeksi 2021

yılını %27 getiri ile tamamlarken, Nasdaq %21, Eurostoxx endeksi ise dolar bazında %12 değer kazandı. MSCI Asya-Pasifik endeksi ve MSCI gelişmekte olan ülkeler

endeksi ise yılı negatif tarafta kapattı. Bu haftaya başlarken Asya piyasaları karışık seyrediyor. Varyantın kısa zamanda hızla yayılması ve bir çok uçuş iptaline sebep

olması endişe yaratıyor. Bazı şirketler yılın ilk haftalarında çalışanlarının uzaktan çalışacağını açıkladı. Öte yandan Tesla araç siparişleri beklentileri aştı ve hisse

üzerinde pozitif etki yaratabilir. Haftanın genelinde ise veri akışı yoğun olacak. Enflasyon ve para politikası gidişatı her ülkede yakından takip edilecek. İçeride de

bugün Aralık ayı enflasyon verisi yayınlanacak. Enflasyonun aylık bazda %8.1, yıllık bazda ise %29.6 olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

BIST100 endeksinin güne hafif pozitif seyirle başlamasını bekliyoruz. Enflasyonist ortamın hisse piyasaları için destekleyici olmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Bu

aşamada 1,750-1,670 seviyelerini destek olarak izliyor, olası gerilemelerin ise alım fırsatı olacağını düşünüyoruz. Daha yakın vadede yön tayini açısından 1,830-1,880

bandı takip edilebilir.

Türkiye – 10 yıllık ve 2 yıllık tahvil faiziMSCI G.O.P. Endeksi vs MSCI Türkiye Endeksi (son 3 yıl)
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BIST-100                                                                                    3.01.2022Yatırım Danışmanlığı

 BIST100 endeksinin güne hafif pozitif seyirle başlamasını bekliyoruz. Enflasyonist ortamın

hisse piyasaları için destekleyici olmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Bu aşamada 1,750-

1,670 seviyelerini destek olarak izliyor, olası gerilemelerin ise alım fırsatı olacağını

düşünüyoruz. Daha yakın vadede yön tayini açısından 1,830-1,880 bandı takip edilebilir.

BIST-100 (Günlük)

Kurum Net İşlem 

YATIRIM-FINANSMAN MENKUL 194.801.618

HSBC YATIRIM 148.917.105

TEB YATIRIM 92.712.579

BANK-OF-AMERICA YATIRIM BANK 84.919.307

YAPI KREDI YAT. 77.959.852

Diğer 340.136.880

Kurum Net İşlem 

TACIRLER YAT. -367.215.807

AK YATIRIM -161.332.327

GEDIK YATIRIM -77.367.949

INFO YATIRIM MENKUL -74.664.264

BGC PARTNERS MENKUL -70.759.860

Diğer -188.107.134

Aracı Kurum Pozisyonları - Günlük

Aracı Kurum Pozisyonları – 04.01.21 - Bugün

Kurum Net İşlem 

GLOBAL MENKUL 4.198.876.450

TEB YATIRIM 3.997.174.653

IS YATIRIM 3.981.302.442

BGC PARTNERS MENKUL 2.859.275.631

ZIRAAT YAT. 2.664.368.188

Kurum Net İşlem 

TACIRLER YAT. -4.632.747.476

MARBAS MENKUL -3.922.492.400

TERA YATIRIM MENKUL -3.754.900.291

BANK-OF-AMERICA YATIRIM -3.567.947.112

INFO YATIRIM MENKUL -2.570.753.861
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VIOP-30 Şubat Vade Kontratı                                                      3.01.2022Yatırım Danışmanlığı

 Geçen haftalardaki sert gerileme sonrasında tepki alımlarıyla toparlanmaya çalışan

kontratta 2,200 ana direnç konumuna geldi. 2,070-2,030 kısa vadeli destek seviyeleri iken,

2,000-1,930 aşağıda diğer destek seviyeleri olarak izlenebilir. 2,200 aşılmadıkça yukarı

yönlü risk almayı önermeyiz.

VIOP-30 Şubat Vade (Günlük)

Kurum Net İşlem

GARANTI YAT.   7.394

BANK-OF-AMERICA 6.029

YAPI KREDI YAT. 1.949

HSBC YATIRIM   646

VAKIF YAT.     430

Diğer 1.994

Kurum Net İşlem

QNB FINANS YAT. -4.409

IS YATIRIM     -3.546

CREDIT SUISSE M -2.105

TACIRLER YAT.  -1.817

MEKSA YATIRIM  -1.773

Diğer -4.792

Aracı Kurum Pozisyonları - Günlük

Aracı Kurum Pozisyonları – (02.04.2021-Bugün)

Kurum Net İşlem

TEB YATIRIM    99.694

GEDIK YATIRIM  15.411

GCM YATIRIM MEN 11.104

BGC PARTNERS ME 7.436

AK YATIRIM     6.172

Diğer 13.055

Kurum Net İşlem

HSBC YATIRIM   -42.533

CREDIT SUISSE M -28.365

GARANTI YAT.   -20.582

TACIRLER YAT.  -15.220

IS YATIRIM     -12.751

Diğer -33.421
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BIST-30 Destek-Direnç Tablosu                                                    3.01.2022Yatırım 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                                                            3.01.2022Yatırım 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                                                                                    3.01.2022Yatırım Danışmanlığı

 Kısa vadede sert dalgalanan kurda yukarı yönlü hareketin tekrar hızlandığı görülüyor. 13.30 seviyesi üzerinde kalındıkça teknik olarak 13.90-14.00 bölgesi ilk

hedef olarak öne çıkıyor. Geri çekilmelerde ise 12.90-12.50-12.00 seviyeleri destek olarak izlenebilir. Bugün yurt içinde açıklanacak olan Aralık ayı

enflasyon verileri fiyatlamalar açısından önemli olacaktır. (Ekonomistlerin medyan beklentisi: TÜFE aylık: 8,1%, yıllık: 29,6%)

USD/TL (Günlük) Türkiye – 5Y CDS
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VIOP Döviz                                                                                 3.01.2022Yatırım Danışmanlığı

 Sert dalgalanma sonrasında kontratta 13.30 üzerinde yukarı hareketin

devamı beklenebilir. 14.00-14.50 direnç, 13.30-12.40 destek olarak

izlenebilir.

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

 Kontratta 15.90-16.00 ilk direnç bölgesi olarak izlenebilir. 16.00

üzerinde 17.00-17.30 bölgesi hedef olarak izlenebilir. 15.00-14.50-

14.00 ise geri çekilmelerde destek olarak takip edilmelidir.
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Euro/Dolar                                                                                 3.01.2022Yatırım Danışmanlığı

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

aşamada kısa vadede 1.1380-1.1520 dirençleri yakından izlenmelidir, 1.1380 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 ana yükseliş eğiliminin sürmesini bekliyoruz.

EUR/USD (Günlük) Dolar Endeksi (Haftalık) 
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Ons Altın - Gümüş                                                                       3.01.2022Yatırım Danışmanlığı

 Ons altında teknik görünüm güçleniyor ancak 1.833 direnci geçen haftaki

harekete rağmen henüz aşılabilmiş değil. Bu aşamada 1.833 önemli

seviye olarak izlenebilir, bu seviye üzerinde hareketin ilk aşamada 1.870

direncine doğru devam etmesini bekleriz. Mevcut pozisyonlar için 1.800-

1.780 geri çekilmelerde destek seviyeleri olarak izlenmelidir.

XAUUSD (Günlük) XAGUSD (Günlük)

 Önemli destek bölgesinden gelen alımların ardından yönünü yukarı

çeviren gümüşte, 50-100 günlük ortalamaların bulunduğu 23.40 bölgesi

bu aşamada direnç olarak çalışıyor. Bu seviye aşıldığı takdirde

hareketin 24.50 ilk hedef olmak üzere süreceğini düşünüyoruz. 23.00-

22.00-21.50 majör destekler olarak izlenebilir.
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Brent Petrol                                                                               3.01.2022Yatırım Danışmanlığı

 Petrol piyasalarında görünüm tekrar güçleniyor. Brent Petrol’de geçen haftaki pozitif seyre rağmen direnç olarak izlediğimiz 80.00 seviyesinde zorlanma

görüldü. Bu seviyeyi direnç olarak takip etmeye devam edeceğiz. 77.00 üzerinde kalındıkça yukarı denemelerin devam etmesini bekliyoruz. 75.00-73.50

geri çekilmelerde destek olarak izlenebilir.

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


