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Piyasa Gelişmeleri                                                                      12.01.2022Yatırım Danışmanlığı

Güne tepki alımlarıyla başlayan BIST100 endeksi gün boyunca dalgalı seyretti ancak bir önceki tepe seviyesini aşamadı ve 2,046 seviyesinden kapanış yaptı. İşlem

hacmi 41.9 milyar TL seviyesinde gerçekleşti, endekse dahil olan 22 hisse değer kazandı, 74 hisse ise değer kaybetti. Dolar/TL kuru bu sabah saatlerinde 13.75

seviyesinden işlem görürken, yurt dışı vadeli hisse piyasalarında ise pozitif bir seyir izleniyor.

Haftaya negatif başlangıç yapan küresel hisse endeksleri bugüne oldukça olumlu bir tablo yansıtıyor. Dün S&P500 endeksi %0.92, Nasdaq endeksi ise %1.47 artış

kaydetti. ABD’de FED Başkanı Powell’ın açıklamaları para politikasına ilişkin görüşü değiştirmese de özellikle daha önce de değindiğimiz ekonomik gidişata yönelik

yorumları olumlu karşılandı. Powell yüksek enflasyonun ekonomi üzerinde büyük tehdit olduğunu, bu nedenle faizlerin artacağını ancak düşük faiz ortamının bir süre

daha korunacağını belirtti. Ayrıca faiz artırımı sürecinde ekonomik gidişatı bozmamak için adım atacaklarını da ifade etti. Bilanço küçültmesi için ise 2022 yılını

kesin olarak işaret etti. Bu açıklamaların ardından geçen haftaki ve bu hafta başındaki fiyatlamaların tersine olumlu bir hava oluştu. ABD 10 yıllık tahvil faizi %1.73

seviyesine, dolar endeksi ise 95.54 seviyesine geriledi. Kısa vadede ECB’nin tavrı da düşünüldüğünde Euro/Dolar paritesinde tepki yükselişi muhtemel görünüyor.

Piyasalarda bugün ABD Aralık ayı enflasyonu takip edilecek. Bu verinin beklenenden yüksek gelmesi FED açısından adımları hızlanabilecek bir gelişme olması

sebebiyle riskli varlıklar adına oynaklığı bir kez daha artırabilir.

BIST100 endeksinin güne pozitif seyirle başlamasını bekliyoruz. Kısa vadede 2,000-1,975 destek seviyeleri iken 1,975 zarar-kes seviyesi olarak takip edilebilir. 2,070-

2,100 bandını ise kısa vadeli hedef bölge 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                                                                                    12.01.2022Yatırım Danışmanlığı

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

destek seviyeleri iken 1,975 zarar-kes seviyesi olarak takip edilebilir. 2,070-2,100 bandını

ise kısa vadeli hedef bölge olarak izlemeye devam ediyoruz.

BIST-100 (Günlük)

Kurum Net İşlem 

TEB YATIRIM 244.782.064

IS YATIRIM 195.336.923

GARANTI YAT. 122.849.898

QNB FINANS YAT. 65.272.198

TACIRLER YAT. 64.966.572

Diğer 301.389.008

Kurum Net İşlem 

AK YATIRIM -332.490.702

UNLU MENKUL DEGERLER -186.428.576

TERA YATIRIM MENKUL -62.090.276

PHILLIPCAPITAL MENKUL -61.644.470

MEKSA YATIRIM -52.935.357

Diğer -299.007.279

Aracı Kurum Pozisyonları - Günlük

Aracı Kurum Pozisyonları – Yılbaşından Bugüne

Kurum Net İşlem 

IS YATIRIM 963.402.470

TACIRLER YAT. 726.614.010

TEB YATIRIM 599.920.102

HSBC YATIRIM 230.817.404

QNB FINANS YAT. 185.489.651

Kurum Net İşlem 

UNLU MENKUL DEGERLER -680.607.090

AK YATIRIM -348.549.153

GEDIK YATIRIM -273.872.858

VAKIF YAT. -270.304.337

OYAK YATIRIM -257.710.090
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VIOP-30 Şubat Vade Kontratı                                                      12.01.2022Yatırım Danışmanlığı

 Yükselen trend üzerinde işlem görmeye devam eden kontratta kısa vadede 2.410 seviyesini

ilk direnç olarak takip ediyoruz. 2.410 aşıldığı takdirde hareketin 2.450 direncini

hedeflemesi beklenebilir. 2.375-2.350-2.320 seviyeleri geri çekilmelerde destek olarak

izlenmelidir.

VIOP-30 Şubat Vade (Günlük)

Kurum Net İşlem

MEKSA YATIRIM  6531

YATIRIM-FINANSM 6225

AK YATIRIM     5076

BANK-OF-AMERICA 3215

TEB YATIRIM    2600

Diğer 8.568

Kurum Net İşlem

GEDIK YATIRIM  -8226

YAPI KREDI YAT. -3340

IS YATIRIM     -2867

TACIRLER YAT.  -2860

BGC PARTNERS ME -2438

Diğer -12.484

Aracı Kurum Pozisyonları - Günlük

Aracı Kurum Pozisyonları – (09.04.2021-Bugün)

Kurum Net İşlem

TEB YATIRIM    114.429

YAPI KREDI YAT. 26.757

AK YATIRIM     15.556

GEDIK YATIRIM  15.129

MEKSA YATIRIM  12.895

Diğer 32.793

Kurum Net İşlem

IS YATIRIM     -47.739

HSBC YATIRIM   -40.835

BANK-OF-AMERICA -26.303

TACIRLER YAT.  -24.497

CREDIT SUISSE M -24.427

Diğer -53.758
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BIST-30 Destek-Direnç Tablosu                                                    12.01.2022Yatırım 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                                                            12.01.2022Yatırım 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                                                                                    12.01.2022Yatırım 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 576 seviyesinden işlem görüyor.

USD/TL (Günlük) Türkiye – 5Y CDS
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VIOP Döviz                                                                                 12.01.2022Yatırım 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                                                                                 12.01.2022Yatırım Danışmanlığı

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

aşamada kısa vadede 1.1380-1.1420-1.1520 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                                                                       12.01.2022Yatırım 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 ilk

önemli direnç olarak öne çıkıyor.

XAUUSD (Günlük) XAGUSD (Günlük)

 ABD’de tahvil getirilerinin yükselmesiyle gümüşte de dalgalanma

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                                                                               12.01.2022Yatırım 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.

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


