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Piyasa Gelişmeleri                                                                      10.01.2022Yatırım Danışmanlığı

Güne alımlarla başlayan BIST100 endeksi günün geri kalanında dalgalı seyretse de günü % 1.3 artışla 2,033 puandan kapattı. İşlem hacmi 34.9 milyar TL seviyesinde

gerçekleşti, endekse dahil olan 61 hisse değer kazandı, 33 hisse ise değer kaybetti. Dolar/TL kuru bu sabah saatlerinde 13.81 seviyesinden işlem görürken, yurt dışı

vadeli hisse piyasalarında ise yatay seyir izleniyor.

Geçtiğimiz haftaya iyi başlamayan küresel endeksler özellikle yükselen tahvil faizlerinden negatif etkilendi. ABD’de FED toplantı tutanakları ile başlayan faiz

yükselişi hafta sonuna doğru yoğunlaşan istihdam verileriyle yükselişini sürdürdü. Haftanın en önemli verisi olan tarım dışı istihdam verisi beklentilerin çok altında

kalmış olsa da FED’in enflasyon sebebiyle daha çok odaklandığı saatlik kazançlar verisinin yüksek gelmesi piyasalarda dalgalanma yarattı. Haftaya %1.51 seviyesinden

başlayan ABD 10 yıllık tahvil faizi %1.80 seviyesine kadar yükseldi, %1.75 seviyesi üzerinde kalması halinde riskli varlıklar üzerinde baskı oluşabilir. Öte yandan

Avrupa’da da enflasyon 25 yılın zirvesinde gerçekleşti. Bugün veri akışı nispeten sakin olacak, fiyatlamalar yine faizlerin seyrine bağlı olacaktır. İçeride ise kur

oynaklığının azalmasıyla pozitif ayrışmanın bir süre daha devam etmesi muhtemel görünüyor.

BIST100 endeksinin güne yatay seyirle başlamasını bekliyoruz. Kısa vadede 2,000-1,975 destek seviyeleri iken 2,050-2,100 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.

1,950 kısa vadeli pozisyonlar için 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                                                                                    10.01.2022Yatırım Danışmanlığı

 BIST100 endeksinin güne yatay seyirle başlamasını bekliyoruz. Kısa vadede 2,000-1,975

destek seviyeleri iken 2,050-2,100 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. 1,950 kısa

vadeli pozisyonlar için zarar-kes seviyesi olarak izlenmelidir.

BIST-100 (Günlük)

Kurum Net İşlem 

BANK-OF-AMERICA YATIRIM BANK 248.506.337

IS YATIRIM 171.462.799

TEB YATIRIM 94.203.151

YAPI KREDI YAT. 71.434.610

AK YATIRIM 60.844.924

Diğer 213.633.837

Kurum Net İşlem 

UNLU MENKUL DEGERLER -154.205.085

GARANTI YAT. -137.008.572

DENIZ YATIRIM -76.576.763

HALK YATIRIM -59.249.219

INFO YATIRIM MENKUL -54.026.120

Diğer -378.734.727

Aracı Kurum Pozisyonları - Günlük

Aracı Kurum Pozisyonları – Yılbaşından Bugüne

Kurum Net İşlem 

IS YATIRIM 647.241.678

TACIRLER YAT. 633.650.447

HSBC YATIRIM 318.279.984

TEB YATIRIM 299.916.338

QNB FINANS YAT. 178.745.746

Kurum Net İşlem 

UNLU MENKUL DEGERLER -425.892.324

GARANTI YAT. -248.639.163

OYAK YATIRIM -242.848.582

DENIZ YATIRIM -204.243.415

GEDIK YATIRIM -200.545.609
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VIOP-30 Şubat Vade Kontratı                                                      10.01.2022Yatırım Danışmanlığı

 Geçen haftalardaki sert gerileme sonrasında tepki alımlarıyla toparlanan kontratta bu

aşamada 2.375-2.400 seviyeleri direnç, 2.350-2.300 seviyeleri destek olarak izlenebilir.

2.300 üzerinde kalındıkça yukarı denemelerin sürmesini bekliyoruz.

VIOP-30 Şubat Vade (Günlük)

Kurum Net İşlem

TEB YATIRIM    13.887

YAPI KREDI YAT. 5.917

GEDIK YATIRIM  4.967

CREDIT SUISSE M 3.844

YATIRIM-FINANSM 3.044

Diğer 7.241

Kurum Net İşlem

IS YATIRIM     -11.517

BANK-OF-AMERICA -7.764

TACIRLER YAT.  -4.182

HALK YATIRIM   -3.169

BGC PARTNERS ME -2.673

Diğer -9.595

Aracı Kurum Pozisyonları - Günlük

Aracı Kurum Pozisyonları – (09.04.2021-Bugün)

Kurum Net İşlem

TEB YATIRIM    111.973

GEDIK YATIRIM  20.707

MEKSA YATIRIM  13.997

GCM YATIRIM MEN 10.570

AK YATIRIM     8.522

Diğer 30.806

Kurum Net İşlem

IS YATIRIM     -42.592

BANK-OF-AMERICA -38.195

HSBC YATIRIM   -36.515

CREDIT SUISSE M -22.364

QNB FINANS YAT. -12.333

Diğer -44.576
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BIST-30 Destek-Direnç Tablosu                                                    10.01.2022Yatırım 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                                                            10.01.2022Yatırım 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.



7

Dolar/TL                                                                                    10.01.2022Yatırım Danışmanlığı

 Kısa vadede sert dalgalanan kurda 13.30 seviyesi üzerinde kalındıkça teknik olarak 13.90-14.00 direnç bölgesini takip ediyor olacağız. Geri çekilmelerde

13.30-13.00 seviyeleri destek olarak izlenebilir.

USD/TL (Günlük) Türkiye – 5Y CDS
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VIOP Döviz                                                                                 10.01.2022Yatırım 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                                                                                 10.01.2022Yatırım 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                                                                       10.01.2022Yatırım Danışmanlığı

 FED ’in açıkladığı toplantı tutanaklarının ardından ABD’de tahvil

getirileri yükselirken, bu durum altın üzerinde baskıya yol açtı. 1.800

desteğinin de altına gelen ons altında, bu aşamada 1.780-1.760

desteklerini takip ediyor olacağız. Yukarı yönlü hareketlerde ise 1.833

önemli direnç olarak öne çıkıyor. ABD 10 yıllık tahvil faizinde %1.75

üzerinde fiyatlamalar altın ve gümüşte baskının devamına neden olabilir.

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. 23.30 ise ilk önemli direnç olarak

izlenmelidir.
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Brent Petrol                                                                               10.01.2022Yatırım Danışmanlığı

 Petrol piyasalarında görünüm tekrar güçleniyor. Brent Petrol’de direnç olarak izlediğimiz 80$ seviyesi aşılırken, bu aşamada 85-86$ bandını direnç olarak

takip edeceğiz. Long pozisyonlar için 80$ destek 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. 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
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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


