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Piyasa Gelişmeleri                                                                      5.01.2022Yatırım Danışmanlığı

Düne alımlarla başlayan BIST100 endeksi günün geri kalanında da olumlu bir seyir izledi ve %1.92 artışla, 1,963.59 puandan kapanış yaptı. İşlem hacmi 32.7 milyar TL

seviyesinde gerçekleşti, endekse dahil olan 66 hisse değer kazandı, 31 hisse ise değer kaybetti. Dolar/TL kuru bu sabah saatlerinde 13.46 seviyesinden işlem

görürken, yurt dışı vadeli hisse piyasalarında ise hafif negatif bir seyir izleniyor.

Küresel hisse piyasalarında haftanın ikinci işlem gününde karışık bir seyir izlendi. ABD’de yükselen tahvil faizleri hisse piyasalarına baskı yaparken, özellikle teknoloji

endeksi Nasdaq negatif ayrıştı. S&P500 endeksi ise yataya yakın bir kapanış gerçekleştirdi. Avrupa kısmen pozitif ayrışırken, Asya Pasifik endeksinde de genel olarak

satış ağırlıklı bir seyir izleniyor. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde son 20 yılın en hızlı yıl başlangıcı gözlemledik. %1.51’den %1.68’e doğru hızlı bir yükseliş yaşayan

tahvil faizleri, yatırımcıların yıla nasıl pozisyonlanarak başladığına dair sinyal oluşturuyor. Dün açıklanan Jolts ve ISM imalat verileri de yatırımcıları tatmin etmedi.

Bu aşamada FED toplantı tutanakları önem kazandı. Zira piyasada en geç Mayıs ayına kadar FED’in ilk faiz artırımını yapması bekleniyor. Bugün PMI hizmet verileri ve

ADP istihdam raporu da yakından takip edilecek. İçeride ise beklentilerimize paralel olarak olumlu fiyatlama izleniyor Kurdaki oynaklığın azalmasını takiben hisse

piyasalarında olumlu seyrin devamını bekliyoruz ancak yurtdışı piyasaları yakından izlemekte fayda var.

BIST100 endeksinin güne hafif satıcılı bir seyirle başlamasını bekliyoruz. Kısa vadede 1,925-1,850 destek seviyeleri iken 1,950 üzerinde kalındıkça 2,050-2,100

bandının hedeflendiğini düşünüyoruz. Yatırımcılara 1,850 desteği zarar-kes seviyesi olmak üzere pozisyonlarını korumalarını öneriyoruz.

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                                                                                    5.01.2022Yatırım Danışmanlığı

 BIST100 endeksinin güne hafif satıcılı bir seyirle başlamasını bekliyoruz. Kısa vadede 1,925-

1,850 destek seviyeleri iken 1,950 üzerinde kalındıkça 2,050-2,100 bandının hedeflendiğini

düşünüyoruz. Yatırımcılara 1,850 desteği zarar-kes seviyesi olmak üzere pozisyonlarını

korumalarını öneriyoruz.

BIST-100 (Günlük)

Kurum Net İşlem 

IS YATIRIM 225.509.675

TACIRLER YAT. 191.517.330

GARANTI YAT. 169.013.032

TEB YATIRIM 96.601.122

HALK YATIRIM 94.618.669

Diğer 390.772.834

Kurum Net İşlem 

YATIRIM-FINANSMAN MENKUL -505.177.135

BANK-OF-AMERICA YATIRIM BANK -275.651.599

OYAK YATIRIM -146.236.215

GEDIK YATIRIM -60.610.793

UNLU MENKUL DEGERLER -31.062.985

Diğer -148.623.116

Aracı Kurum Pozisyonları - Günlük

Aracı Kurum Pozisyonları – 04.01.21 - Bugün

Kurum Net İşlem 

IS YATIRIM 4.340.994.072

GLOBAL MENKUL 4.106.940.855

TEB YATIRIM 4.082.551.232

BGC PARTNERS MENKUL 2.846.609.761

ZIRAAT YAT. 2.672.194.090

Kurum Net İşlem 

TACIRLER YAT. -4.243.211.754

MARBAS MENKUL -3.921.784.408

TERA YATIRIM MENKUL -3.754.634.647

BANK-OF-AMERICA YATIRIM -3.576.520.039

INFO YATIRIM MENKUL -2.580.099.681
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VIOP-30 Şubat Vade Kontratı                                                      5.01.2022Yatırım Danışmanlığı

 Geçen haftalardaki sert gerileme sonrasında tepki alımlarıyla toparlanmaya çalışan

kontratta direnç olarak takip ettiğimiz 2.200 seviyesinin üzerinde kapanışlar gerçekleşti.

Bu aşamada 2.275-2.300 seviyelerini ilk dirençler olarak takip ediyor olacağız. 2.200-2.100

destek olarak izlenebilir. 2.200 üzerinde kalındıkça yukarı denemelerin süreceğini

düşünüyoruz.

VIOP-30 Şubat Vade (Günlük)

Kurum Net İşlem

GARANTI YAT.   12.389

AK YATIRIM     3.640

YAPI KREDI YAT. 3.317

CREDIT SUISSE M 2.598

QNB FINANS YAT. 1.975

Diğer 15.048

Kurum Net İşlem

MEKSA YATIRIM  -11.254

BANK-OF-AMERICA -8.511

IS YATIRIM     -7.011

GEDIK YATIRIM  -6.860

YATIRIM-FINANSM -1.915

Diğer -3.416

Aracı Kurum Pozisyonları - Günlük

Aracı Kurum Pozisyonları – (02.04.2021-Bugün)

Kurum Net İşlem

TEB YATIRIM    93.029

GEDIK YATIRIM  16.991

GCM YATIRIM MEN 11.386

BGC PARTNERS ME 7.136

GLOBAL MENKUL  4.515

Diğer 10.465

Kurum Net İşlem

HSBC YATIRIM   -38.320

CREDIT SUISSE M -25.751

IS YATIRIM     -19.754

TACIRLER YAT.  -12.196

BANK-OF-AMERICA -10.460

Diğer -37.041
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BIST-30 Destek-Direnç Tablosu                                                    5.01.2022Yatırım 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                                                            5.01.2022Yatırım 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                                                                                    5.01.2022Yatırım Danışmanlığı

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

ilk hedef olarak öne çıkıyor. Geri çekilmelerde 13.00-12.75-12.20 seviyeleri destek olarak izlenebilir. Türkiye 5 yıllık CDS primi ise 555 seviyesinden işlem

görüyor.

USD/TL (Günlük) Türkiye – 5Y CDS
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VIOP Döviz                                                                                 5.01.2022Yatırım Danışmanlığı

 Sert dalgalanma sonrasında kontratta 14.50 direnç olarak izlenebilir. Bu

seviye üzerinde yukarı hareketin devamını görebiliriz. 13.30-13.00 destek

seviyeleri olarak izlenebilir.

VIOP- Dolar/TL Ocak Vade Kontratı (Saatlik) 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                                                                                 5.01.2022Yatırım 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                                                                       5.01.2022Yatırım Danışmanlığı

 ABD’de yükselen tahvil faizlerine rağmen ons altın teknik olarak gücünü

koruyor. Bu aşamada 1.833 önemli direnç seviyesi olarak izlenebilir, bu

seviye üzerinde hareketin kısa vadede 1.870 direncine doğru devam

etmesi beklenebilir. Mevcut pozisyonlar için 1.800-1.780 geri

çekilmelerde destek seviyeleri olarak izlenmelidir. ABD 10 yıllık tahvil

faizlerinde önceki yükseliş hareketlerinde direnç olarak çalışan %1.70

seviyesi yakından takip edilmelidir, bu seviye aşıldığı takdirde altın ve

gümüşte aşağı yönlü hareketler görebiliriz.

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                                                                               5.01.2022Yatırım Danışmanlığı

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

görülmüştü. Bu seviyeyi direnç olarak takip etmeye devam edeceğiz. 80.00 üzerinde kapanışlarda tekrar 85.00 bölgesine doğru hareket görebiliriz. 76.00-

75.50 geri çekilmelerde destek bölgesi olarak izlenebilir.

 OPEC'ten yapılan açıklamada, Temmuz 2021'de düzenlenen toplantıda alınan günlük petrol üretiminin kademeli artırılmasına ilişkin karara bağlı kalınarak

şubat ayı için de günlük 400 bin varil üretim artışına gitme kararı alındığı ifade edildi. Toplantının ardından petrol fiyatlarında pozitif seyir sürdü. OPEC, bir

sonraki toplantısını 2 Şubat’ta gerçekleştirecek.

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


