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Piyasa Gelişmeleri                                                                      11.01.2022Yatırım Danışmanlığı

Güne pozitif seyirle başlayan BIST100 endeksi gün boyunca yatay pozitif hareket etse de son saatlerde gelen satışlarla günü %0.58 artışla 2,045 seviyesinden kapattı.

İşlem hacmi 33.9 milyar TL seviyesinde gerçekleşti, endekse dahil olan 63 hisse değer kazandı, 31 hisse ise değer kaybetti. Dolar/TL kuru bu sabah saatlerinde 13.78

seviyesinden işlem görürken, yurt dışı vadeli hisse piyasalarında ise tepki alımları izleniyor.

Geçtiğimiz hafta boyunca satıcılı seyreden küresel hisse piyasaları bu haftaya da negatif başlangıç yaptı. ABD’de FED toplantı tutanaklarının, piyasa beklentilerinden

daha şahin bir tutum ortaya koyması halen fiyatlamalar üzerinde baskı yaratıyor. Özellikle yüksek enflasyon beklentisi ve buna bağlı olarak FED’in sıkılaşma

adımlarını daha hızlı atabileceği beklentileri ile tahvil faizlerinde yükseliş görülüyor. Bu da hisse, emtia ve kripto para piyasalarında satışa sebep oluyor. Haftanın ilk

işlem gününde de buna benzer bir hareket izledik. ABD 10 yıllık tahvil faizi %1.80 seviyesini aşınca ABD’de hisse endeksleri gün içinde %2’nin üzerinde satışlarla

karşılaştı ancak kapanışa doğru bu kayıpların çoğu geri alındı ve özellikle Nasdaq endeksi pozitif tarafta kapanış yaptı. FED’in Mart-Haziran ayları arasında faiz

artırımlarına başlaması bekleniyor, bu süre zarfında ekonominin ve şirket karlarının gidişatı piyasalardaki hareketi belirleyecektir. Bugün FED Başkanı Powell TSİ

18:00’da Senato’da konuşma yapacak. Öte yandan içeride cari denge verisi izlenecek. Yarın ise haftanın en önemli verisi olarak ABD enflasyonunu izleyeceğiz.

BIST100 endeksinin yurtdışındaki harekete paralel tepki alımlarıyla başlamasını bekliyoruz. Kısa vadede 2,030-2,000 ve 1,975 destek seviyeleri iken 1,975 zarar-kes

seviyesi olarak takip edilebilir. 2,050-2,100 bandını ise kısa vadeli direnç bölgesi olarak izlemeye devam ediyoruz.

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                                                                                    11.01.2022Yatırım Danışmanlığı

 BIST100 endeksinin yurtdışındaki harekete paralel tepki alımlarıyla başlamasını bekliyoruz.

Kısa vadede 2,030-2,000 ve 1,975 destek seviyeleri iken 1,975 zarar-kes seviyesi olarak

takip edilebilir. 2,050-2,100 bandını ise kısa vadeli direnç bölgesi olarak izlemeye devam

ediyoruz.

BIST-100 (Günlük)

Kurum Net İşlem 

YATIRIM-FINANSMAN MENKUL 232.237.564

GARANTI YAT. 148.182.740

IS YATIRIM 120.823.869

TEB YATIRIM 55.221.700

MEKSA YATIRIM 50.908.545

Diğer 306.557.101

Kurum Net İşlem 

BANK-OF-AMERICA YATIRIM BANK -220.402.720

GEDIK YATIRIM -110.772.217

AK YATIRIM -78.297.657

UNLU MENKUL DEGERLER -68.286.190

GLOBAL MENKUL -61.916.243

Diğer -374.256.492

Aracı Kurum Pozisyonları - Günlük

Aracı Kurum Pozisyonları – Yılbaşından Bugüne

Kurum Net İşlem 

IS YATIRIM 768.065.547

TACIRLER YAT. 661.647.439

TEB YATIRIM 355.138.038

HSBC YATIRIM 270.529.778

MEKSA YATIRIM 144.884.019

Kurum Net İşlem 

UNLU MENKUL DEGERLER -494.178.514

GEDIK YATIRIM -311.317.827

VAKIF YAT. -248.051.919

OYAK YATIRIM -227.730.406

GLOBAL MENKUL -199.350.344
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VIOP-30 Şubat Vade Kontratı                                                      11.01.2022Yatırım Danışmanlığı

 Geçen haftalardaki sert gerileme sonrasında tepki alımlarıyla toparlanan kontratta bu

aşamada 2.375-2.400 seviyeleri direnç, 2.350-2.320-2.300 seviyeleri destek olarak

izlenebilir. 2.300 altında satış baskısı yoğunlaşabilir.

VIOP-30 Şubat Vade (Günlük)

Kurum Net İşlem

YAPI KREDI YAT. 22.055

BANK-OF-AMERICA 8.677

GEDIK YATIRIM  2.648

INTEGRAL YATIRI 2.026

AK YATIRIM     1.958

Diğer 6.252

Kurum Net İşlem

TACIRLER YAT.  -15.572

MEKSA YATIRIM  -7.633

YATIRIM-FINANSM -5.831

GARANTI YAT.   -4.107

IS YATIRIM     -2.280

Diğer -8.193

Aracı Kurum Pozisyonları - Günlük

Aracı Kurum Pozisyonları – (09.04.2021-Bugün)

Kurum Net İşlem

TEB YATIRIM    111.829

YAPI KREDI YAT. 30.097

GEDIK YATIRIM  23.355

GCM YATIRIM MEN 11.298

AK YATIRIM     10.480

Diğer 21.948

Kurum Net İşlem

IS YATIRIM     -44.872

HSBC YATIRIM   -38.583

BANK-OF-AMERICA -29.518

CREDIT SUISSE M -23.931

TACIRLER YAT.  -21.637

Diğer -50.466
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BIST-30 Destek-Direnç Tablosu                                                    11.01.2022Yatırım 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                                                            11.01.2022Yatırım 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                                                                                    11.01.2022Yatırım 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. Türkiye 5 yıllık CDS primi ise 584 seviyesinden işlem görüyor.

USD/TL (Günlük) Türkiye – 5Y CDS



8

VIOP Döviz                                                                                 11.01.2022Yatırım 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.



9

Euro/Dolar                                                                                 11.01.2022Yatırım 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                                                                       11.01.2022Yatırım Danışmanlığı

 ABD’de tahvil getirilerinin yükselmesi ons altında dalgalanmaya neden

oluyor. Geçen hafta gerçekleşen ve 1.780 bölgesinde karşılanan satışların

ardından bu hafta hafif tepki alımları görsek de, faizlerdeki fiyatlamanın

etkisiyle altında dalgalanma sürebilir. Bu aşamada aşağıda 1.780-1.760

desteklerini takip ediyor olacağız. Yukarı yönlü hareketlerde ise 1.833

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. 23.30 ise ilk önemli direnç olarak

izlenmelidir.
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Brent Petrol                                                                               11.01.2022Yatırım 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


