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Piyasa Gelişmeleri                                                                      13.01.2022Yatırım Danışmanlığı

Güne alımlarla başlayan BIST100 endeksi günün geri kalanında dalgalı, yatay bir seyir izledi ve günü % 0.89 artışla, 2,064 seviyesinden kapattı. İşlem hacmi 37.2

milyar TL seviyesinde gerçekleşti, endekse dahil olan 67 hisse değer kazandı, 27 hisse ise değer kaybetti. Dolar/TL kuru bu sabah saatlerinde 13.43 seviyesinden

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

Küresel hisse piyasaları yüksek ABD enflasyonuna rağmen pozitif tarafta yer alıyor. Dün ABD’de açıklanan Aralık ayı enflasyonu aylık bazda %0.5, yıllık bazda ise %7

seviyesinde, piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti. Bu veri 1982 yılından bu yana en yüksek veri olmasına rağmen, FED toplantı tutanakları ve Powell’ın

açıklamaları ile uyumlu ve FED’in beklentilerini değiştirmeyecek bir veri olması sebebiyle piyasaları çok etkilemedi. Bugün ABD’de ÜFE ve haftalık işsizlik başvuruları

takip edilecek. İçeride ise Kasım ayı sanayi üretim verisi izlenecek. Son fiyatlamalara baktığımızda Euro/Dolar paritesinde beklentimize paralel bir tepki hareketi

görüyoruz, 1.15 seviyesinin tepki için yeterli olduğu kanaatindeyiz. Dolar endeksinde de buna bağlı olarak 95 seviyesinin altına gelindi. Bu aşamada tahvil faizlerinin

de yatay seyri ile beraber hisse piyasaları için bilanço sezonunun daha güçlü fiyatlanmasını bekliyoruz. Bu hafta ABD’de bankalar ile yoğunlaşacak olan bilanço

sezonunun ekonomik gidişat için de fikir verebileceği düşüncesindeyiz. Örneğin bugün açıklanacak olan Delta Airlines finansalları havacılık sektörü açısından

4.çeyreğin özeti olacaktır.

BIST100 endeksinin güne hafif pozitif seyirle başlamasını bekliyoruz. Kısa vadede 2,050-2,020 ve2,000 destek seviyeleri iken 2,000 zarar-kes seviyesi olarak takip

edilebilir. 2,075 ilk direnç iken 2,100-2,150 ikincil direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. 2,075 seviyesinin aşılması halinde yeni pozisyon alınabilir.

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                                                                                    13.01.2022Yatırım Danışmanlığı

 BIST100 endeksinin güne hafif pozitif seyirle başlamasını bekliyoruz. Kısa vadede 2,050-

2,020 ve 2,000 destek seviyeleri iken 2,000 zarar-kes seviyesi olarak takip edilebilir. 2,075

ilk direnç iken, 2,100-2,150 ikincil direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. 2,075

seviyesinin aşılması halinde yeni pozisyon alınabilir.

BIST-100 (Günlük)

Kurum Net İşlem 

IS YATIRIM 196.719.298

HSBC YATIRIM 115.966.142

GEDIK YATIRIM 73.161.497

AK YATIRIM 60.598.732

UNLU MENKUL DEGERLER 55.057.583

Diğer 215.553.847

Kurum Net İşlem 

QNB FINANS YAT. -123.687.145

CREDIT SUISSE MENKUL -94.569.358

YATIRIM-FINANSMAN MENKUL -74.936.108

INFO YATIRIM MENKUL -73.014.900

TEB YATIRIM -64.265.137

Diğer -286.584.451

Aracı Kurum Pozisyonları - Günlük

Aracı Kurum Pozisyonları – Yılbaşından Bugüne

Kurum Net İşlem 

IS YATIRIM 1.160.121.767

TACIRLER YAT. 681.358.007

TEB YATIRIM 535.654.965

HSBC YATIRIM 346.783.546

A1 CAPITAL MENKUL DEGERLER 160.651.995

Kurum Net İşlem 

UNLU MENKUL DEGERLER -625.549.507

VAKIF YAT. -290.223.897

AK YATIRIM -287.950.421

INFO YATIRIM MENKUL -271.049.238

OYAK YATIRIM -244.191.394
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VIOP-30 Şubat Vade Kontratı                                                      13.01.2022Yatırım Danışmanlığı

 Yükselen trend üzerinde işlem görmeye devam eden kontratta kısa vadede 2.400-2.415

seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. 2.415 aşıldığı takdirde 2.450 ve 2.500 seviyelerinin

hedef haline gelebileceğini düşünüyoruz.

 2.350-2.320-2.300 seviyeleri geri çekilmelerde destek olarak takip edeceğimiz seviyeler

olacak. 2.300 desteğinin altına gelindiği takdirde satış baskısının arttığını görebiliriz.

VIOP-30 Şubat Vade (Günlük)

Kurum Net İşlem

YAPI KREDI YAT. 4.199

TACIRLER YAT.  2.455

TEB YATIRIM    2.390

VAKIF YAT.     831

GARANTI YAT.   717

Diğer 2.818

Kurum Net İşlem

BANK-OF-AMERICA -4.764

INFO YATIRIM ME -2.098

IS YATIRIM     -1.046

DENIZ YATIRIM  -973

MEKSA YATIRIM  -706

Diğer -3.823

Aracı Kurum Pozisyonları - Günlük

Aracı Kurum Pozisyonları – (14.04.2021-Bugün)

Kurum Net İşlem

TEB YATIRIM    116.799

YAPI KREDI YAT. 30.960

AK YATIRIM     15.378

GEDIK YATIRIM  14.688

MEKSA YATIRIM  12.189

Diğer 34.119

Kurum Net İşlem

IS YATIRIM     -48.794

HSBC YATIRIM   -40.604

BANK-OF-AMERICA -31.067

CREDIT SUISSE M -24.268

TACIRLER YAT.  -22.048

Diğer -57.352
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BIST-30 Destek-Direnç Tablosu                                                    13.01.2022Yatırım 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                                                            13.01.2022Yatırım 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                                                                                    13.01.2022Yatırım Danışmanlığı

 Dolar endeksindeki zayıflamayla dün gelişmekte olan ülke para birimlerinde değer kazancı görülürken, Dolar/TL kurunda da 13.20 bölgesine doğru bir geri

çekilme gerçekleşti. Kurda teknik olarak 13.90-14.00 direnç bölgesini takip etmeye devam edeceğiz. Geri çekilmelerin devamında ise 13.20-13.00-12.80

seviyeleri destek olarak izlenebilir. Türkiye 5 yıllık CDS primi ise bir miktar gevşemeyle dün 560 seviyesine geriledi.

USD/TL (Günlük) Türkiye – 5Y CDS
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VIOP Döviz                                                                                 13.01.2022Yatırım 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 (Günlük) VIOP- Euro/TL Ocak Vade Kontratı (Saatlik)

 Kontratta 15.90-16.00 ilk direnç bölgesi olarak izlenebilir. 15.00-14.50-

14.00 ise geri çekilmelerde destek olarak takip edilmelidir.
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Euro/Dolar                                                                                 13.01.2022Yatırım Danışmanlığı

 Euro/Dolar paritesinde gerçekleşen teknik sıkışmanın ardından bir süredir beklediğimiz tepki hareketi dünkü yükselişle başladı. Bu aşamada kısa vadede

1.15-1.1520 bölgesi direnç olarak yakından izlenmeli, 1.1380 ise destek olarak takip edilmelidir. Dolar endeksinde ise haftalık görünümde takip ettiğimiz

kanal desteğine kadar bir geri çekilme gerçekleşti. Aşağı yönlü hareketin devam etmesi halinde 94.50-93.50 desteklerini takip ediyor olacağız ancak orta

vadede yukarı yönlü görünümün devam etmesini bekliyoruz.

EUR/USD (Günlük) Dolar Endeksi (Haftalık) 



10

Ons Altın - Gümüş                                                                       13.01.2022Yatırım Danışmanlığı

 Tahvil getirilerindeki yükselişin bir miktar dengelenmesiyle ons altında

zayıf da olsa yukarı tepki hareketi görülüyor. Yukarı yönlü hareketlerde

1.833 ilk önemli direnç olarak öne çıkıyor. Bu seviye aşıldığı takdirde

tekrar 1.870 seviyesinin test edildiğini görebiliriz. 1.800-1.780 ise

aşağıda destek olarak izlenmelidir. Ons altında faizlerdeki harekete göre

dalgalanmanın bir süre daha devamını görebiliriz.

XAUUSD (Günlük) XAGUSD (Günlük)

 Tahvil faizlerindeki dengelenmeyle gümüşte de tepki alımlarının tekrar

güçlendiğini görüyoruz. Bu aşamada 23.40 direnci aşıldığı takdirde

24.00-24.20 bölgesine doğru tepkinin devamını görebiliriz, ancak bu

bölge ana direnç olarak izlenmelidir. 22.50-22.00-21.50 seviyelerini

destek olarak izlemeye devam ediyoruz.
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Brent Petrol                                                                               13.01.2022Yatırım 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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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


