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Piyasa Gelişmeleri                                                                      6.01.2022Yatırım Danışmanlığı

Güne yatay seyirle başlayan BIST100 endeksi günün geri kalanında da pozitif bir seyir izledi ve günü %2.12 artışla, 2,005.29 puandan kapattı. İşlem hacmi son 1 aylık

ortalamanın altında, 27.4 milyar TL seviyesinde gerçekleşti, endekse dahil olan 74 hisse değer kazandı, 23 hisse ise değer kaybetti. Dolar/TL kuru bu sabah

saatlerinde 13.72 seviyesinden işlem görürken, yurt dışı vadeli hisse piyasalarında ise satıcılı bir seyir izleniyor.

Uluslararası piyasalarda dün yayınlanan FED toplantı tutanaklarının sert etki yarattığını görüyoruz. Aralık ayındaki toplantıda; FED’in piyasanın beklediğinden daha

önce bir faiz artırımı ve hatta bilanço küçültmesi yapabileceğinin tartışılması tutanaklarda net şekilde görüldü ve piyasalarda ciddi oranda baskı yarattı. Öyle ki

dolar endeksi 96.20, ABD 10 yıllık tahvil faizi %1.73 seviyelerinden işlem görürken, Nasdaq %3, S&P500 %2 değer kaybetti. Sabah saatlerinde Asya ve Avrupa

vadelilerinin de bu düşüşe ayak uydurduğunu görüyoruz. Tutanaklarda enflasyonun ve istihdam piyasasının yoğunlukla konuşulduğunu görüyoruz, bu nedenle yarın

açıklanacak olan verilerin piyasa etkisinin biraz daha arttığı kanaatindeyiz. Piyasa beklentisi, ilk faiz artırımının Mart ayında olacağı, 2022 yılında ise 3 yada 4 faiz

artırımı olabileceği yönünde şekillendi. Özellikle varlık alımlarının sona ermesinin hemen ardından bir faiz artırımı fiyatların içinde idi ancak bilanço küçültülmesi

konusu piyasalarda ek baskının sebebi olarak gösterilebilir. Bugün Avrupa’da enflasyon, ABD’de ise fabrika siparişleri, ISM hizmet verisi ve haftalık işsizlik başvuruları

takip edilecek. Ancak piyasalar üzerinde asıl etkiyi yarınki istihdam verileri yapacaktır.

BIST100 endeksinin güne satışlarla başlamasını bekliyoruz. Kısa vadede pozitif bir ayrışma beklemekle birlikte yurtdışı piyasalarının etkisi içeride de hissedilecektir.

Bu aşamada 1,950-1,925 ve 1,900 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. 1,900 kısa vadede zarar-kes seviyesi olarak izlenmelidir.

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                                                                                    6.01.2022Yatırım Danışmanlığı

 BIST100 endeksinin güne satışlarla başlamasını bekliyoruz. Kısa vadede pozitif bir ayrışma

beklemekle birlikte yurtdışı piyasalarının etkisi içeride de hissedilecektir. Bu aşamada

1,950-1,925 ve 1,900 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. 1,900 kısa vadede zarar-kes

seviyesi olarak izlenmelidir.

BIST-100 (Günlük)

Kurum Net İşlem 

TACIRLER YAT. 189.321.619

HSBC YATIRIM 152.006.741

AK YATIRIM 129.870.208

QNB FINANS YAT. 122.838.512

YATIRIM-FINANSMAN MENKUL 119.233.569

Diğer 329.456.434

Kurum Net İşlem 

UNLU MENKUL DEGERLER -295.031.270

GARANTI YAT. -251.557.789

DENIZ YATIRIM -101.286.667

ATA YATIRIM -52.765.469

GLOBAL MENKUL -45.647.931

Diğer -296.739.496

Aracı Kurum Pozisyonları - Günlük

Aracı Kurum Pozisyonları – 04.01.21 - Bugün

Kurum Net İşlem 

IS YATIRIM 4.394.490.797

TEB YATIRIM 4.075.122.815

GLOBAL MENKUL 4.061.292.925

BGC PARTNERS MENKUL 2.835.956.761

ZIRAAT YAT. 2.653.789.765

Kurum Net İşlem 

TACIRLER YAT. -4.053.890.134

MARBAS MENKUL -3.921.192.065

TERA YATIRIM MENKUL -3.764.240.860

BANK-OF-AMERICA YATIRIM -3.503.072.335

INFO YATIRIM MENKUL -2.611.463.525
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VIOP-30 Şubat Vade Kontratı                                                      6.01.2022Yatırım Danışmanlığı

 Geçen haftalardaki sert gerileme sonrasında tepki alımlarıyla toparlanmaya çalışan kontrat

kısa vadeli yükselen kanalda işlem görüyor. Bu aşamada 2.300-2.330 seviyeleri direnç,

2.250-2.200 seviyeleri destek olarak izlenebilir. 2.200 altına gelindiği takdirde satış baskısı

artabilir.

VIOP-30 Şubat Vade (4 Saatlik)

Kurum Net İşlem

MEKSA YATIRIM  13.036

GARANTI YAT.   8.034

TACIRLER YAT.  3.648

YATIRIM-FINANSM 3.013

HSBC YATIRIM   2.086

Diğer 7.307

Kurum Net İşlem

BANK-OF-AMERICA -16.129

IS YATIRIM     -3.107

TEB YATIRIM    -3.052

VAKIF YAT.     -2.496

GEDIK YATIRIM  -1.916

Diğer -10.424

Aracı Kurum Pozisyonları - Günlük

Aracı Kurum Pozisyonları – (02.04.2021-Bugün)

Kurum Net İşlem

TEB YATIRIM    89.977

GEDIK YATIRIM  15.075

MEKSA YATIRIM  12.975

GCM YATIRIM MEN 10.628

BGC PARTNERS ME 6.036

Diğer 22.898

Kurum Net İşlem

HSBC YATIRIM   -36.234

BANK-OF-AMERICA -26.589

CREDIT SUISSE M -24.090

IS YATIRIM     -22.861

QNB FINANS YAT. -10.526

Diğer -37.289
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BIST-30 Destek-Direnç Tablosu                                                    6.01.2022Yatırım 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                                                            6.01.2022Yatırım 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                                                                                    6.01.2022Yatırım 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 13.30-13.00 seviyeleri destek olarak izlenebilir. Türkiye 5 yıllık CDS primi ise 559 seviyesinden işlem görüyor.

USD/TL (Günlük) Türkiye – 5Y CDS
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VIOP Döviz                                                                                 6.01.2022Yatırım 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                                                                                 6.01.2022Yatırım 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                                                                       6.01.2022Yatırım Danışmanlığı

 FED ’in açıkladığı toplantı tutanaklarının ardından ABD’de tahvil

getirileri yükselirken, bu durum altın üzerinde sert olmasa da baskıya yol

açtı. 1.800 bandında satışlar karşılanırken, bu seviyenin kırılması

durumunda 1.780-1.760 desteklerini takip ediyor olacağız. Yukarı yönlü

hareketlerde ise 1.833 ilk önemli direnç olarak öne çıkıyor.

XAUUSD (Günlük) XAGUSD (Günlük)

 ABD’de tahvil getirilerinin yükselmesiyle gümüşte de satışlar görülüyor.

22.00-21.50 seviyeleri satışların devamı halinde destek olarak

izleyeceğimiz seviyeler olacak. 23.40 ise ilk önemli direnç olarak

izlenmelidir.
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Brent Petrol                                                                               6.01.2022Yatırım 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


