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Piyasa Gelişmeleri                                                                      17.01.2022Yatırım Danışmanlığı

Güne yatay seyirle başlayan BIST100 endeksi günün geri kalanında dalgalı bir seyir izledi ve günü % 0.11 artışla, 2,073 seviyesinden kapattı. İşlem hacmi 32.9 milyar

TL seviyesinde gerçekleşti, endekse dahil olan 60 hisse değer kazandı, 34 hisse ise değer kaybetti. Dolar/TL kuru bu sabah saatlerinde 13.52 seviyesinden işlem

görürken, yurt dışı vadeli hisse piyasalarında ise karışık bir seyir izleniyor.

Geçtiğimiz hafta küresel hisse piyasalarında dalgalanma devam etti. ABD hisse endeksleri 2022 yılına satışlarla başlamıştı ve zayıf seyir geçen hafta da devam etti.

Hafta içinde açıklanan enflasyon beklentilere paralel gerçekleşse de 39 yılın en yükseğine geldi. Öte yandan FED Başkanı Powell, Senato’da yaptığı konuşmada

enflasyonu kontrol altına almak için ne gerekiyorsa yapılacağını vurguladı. ABD tahvil faizlerinin yüksek seyri hisse piyasaları üzerinde baskı yaratırken, açıklanan

bilançoların da fiyatlamaları etkilediğini görüyoruz. Bu hafta ABD’de bilanço sezonu daha da yoğunlaşacak. Bugün ise ABD piyasaları kapalı olacak. Haftaya başlarken

Çin’de açıklanan ve beklentilerin üzerinde gerçekleşen büyüme verisinin etkilerini izliyoruz. Ayrıca Çin Merkez Bankası’nın referans faiz oranlarında yaptığı

indirimler de hisse piyasalarına katkı sağlamışa benziyor.

BIST100 endeksinin güne pozitif seyirle başlamasını bekliyoruz. Kısa vadede 2,050-2,000 destek seviyeleri iken 2,000 zarar-kes seviyesi olarak takip edilebilir. 2,100-

2,150 ise direnç seviyeleri 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                                                                                    17.01.2022Yatırım Danışmanlığı

 BIST100 endeksinin güne pozitif seyirle başlamasını bekliyoruz. Kısa vadede 2,050-2,000

destek seviyeleri iken 2,000 zarar-kes seviyesi olarak takip edilebilir. 2,100-2,150 ise

direnç seviyeleri olarak izlenmelidir.

BIST-100 (Günlük)

Kurum Net İşlem 

BANK-OF-AMERICA YATIRIM BANK 146.153.292

QNB FINANS YAT. 132.462.021

IS YATIRIM 80.754.202

HALK YATIRIM 69.212.316

TEB YATIRIM 61.380.772

Diğer 28.551.919

Kurum Net İşlem 

GARANTI YAT. -267.389.976

YATIRIM-FINANSMAN MENKUL -128.867.283

INFO YATIRIM MENKUL -75.547.754

AK YATIRIM -70.096.185

TERA YATIRIM MENKUL -44.333.077

Diğer -189.280.251

Aracı Kurum Pozisyonları - Günlük

Aracı Kurum Pozisyonları – Yılbaşından Bugüne

Kurum Net İşlem 

IS YATIRIM 1.284.813.082

TEB YATIRIM 825.634.738

TACIRLER YAT. 634.789.091

HSBC YATIRIM 400.821.653

YATIRIM-FINANSMAN MENKUL 323.940.599

Kurum Net İşlem 

AK YATIRIM -588.885.144

UNLU MENKUL DEGERLER -523.472.917

INFO YATIRIM MENKUL -352.070.861

VAKIF YAT. -315.032.269

TERA YATIRIM MENKUL -257.852.590
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VIOP-30 Şubat Vade Kontratı                                                      17.01.2022Yatırım Danışmanlığı

 Yükselen trend üzerinde işlem görmeye devam eden kontratta kısa vadede 2.415 seviyesi

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

haline gelebileceğini düşünüyoruz. 2.370-2.350-2.320 seviyeleri geri çekilmelerde destek

olarak takip edeceğimiz seviyeler olacak.

VIOP-30 Şubat Vade (Günlük)

Kurum Net İşlem

TACIRLER YAT.  6.860

GEDIK YATIRIM  5.405

IS YATIRIM     4.004

YATIRIM-FINANSM 3.075

GCM YATIRIM MEN 2.571

Diğer 8.838

Kurum Net İşlem

BANK-OF-AMERICA -11.298

MEKSA YATIRIM  -9.485

TEB YATIRIM    -3.415

AK YATIRIM     -3.389

INTEGRAL YATIRI -1.279

Diğer -1.887

Aracı Kurum Pozisyonları - Günlük

Aracı Kurum Pozisyonları – (14.04.2021-Bugün)

Kurum Net İşlem

TEB YATIRIM    105.252

YAPI KREDI YAT. 35.734

GEDIK YATIRIM  22.667

AK YATIRIM     14.060

GCM YATIRIM MEN 8.104

Diğer 16.266

Kurum Net İşlem

IS YATIRIM     -44.255

HSBC YATIRIM   -41.213

BANK-OF-AMERICA -34.147

CREDIT SUISSE M -23.294

QNB FINANS YAT. -10.564

Diğer -48.610
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BIST-30 Destek-Direnç Tablosu                                                    17.01.2022Yatırım 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                                                            17.01.2022Yatırım 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                                                                                    17.01.2022Yatırım Danışmanlığı

 Geçen hafta dolar endeksindeki zayıflamayla birlikte gelişmekte olan ülke para birimlerinde değer kazancı görülürken, Türk Lirası dolara karşı haftayı %2

civarında değer kazancıyla kapattı. Kurda olası yukarı hareketin devamı için teknik olarak 13.90-14.00 direnç bölgesini takip etmeye devam edeceğiz. Bu

bölge aşılmadığı sürece dalgalanmanın devam etmesi beklenebilir. Aşağı yönlü hareketin sürmesi durumunda ise 13.20-13.00-12.80 seviyeleri ilk aşamada

destek olarak izlenebilir. Türkiye 5 yıllık CDS primi ise geçen hafta bir miktar gevşemeyle 548 seviyesine kadar gerilerken, bu haftaya 562 seviyesinden

işlem görerek başlıyor. Döviz piyasaları açısından bu haftanın en önemli verisi, perşembe günü açıklanacak olan TCMB faiz kararı olacak. Ekonomistler,

politika faizinin %14 seviyesinde sabit tutulmasını bekliyor.

USD/TL (Günlük) Türkiye – 5Y CDS
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VIOP Döviz                                                                                 17.01.2022Yatırım Danışmanlığı

 Sert dalgalanma sonrasında kontratta 14.50 direnç olarak izlenebilir. Bu

seviye üzerinde yukarı hareketin devamını görebiliriz. 13.20-13.00 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                                                                                 17.01.2022Yatırım Danışmanlığı

 Euro/Dolar paritesinde gerçekleşen teknik sıkışmanın ardından bir süredir beklediğimiz tepki hareketi geçen hafta gerçekleşirken, yukarı hareketin 1.1485

bölgesinde satışlarla karşılandığı görülüyor. Bu bölgedeki zorlanmaya rağmen parite haftayı 1.14 seviyesi üzerinde kapattı. Bu aşamada kısa vadede 1.1485-

1.15-1.1520 seviyeleri direnç olarak yakından izlenmeli, 1.14-1.1380 ise destek olarak takip edilmelidir. 1.1380 altında olası kapanışlarda, geçen haftaki

hareket tepki niteliğinde kalacak ve tekrar dolar lehine hareket ihtimali artacaktır. 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. 95.60 üzerinde kapanışlar tekrar yukarı yönlü hareketin devamını işaret edecektir.

EUR/USD (Günlük) Dolar Endeksi (Haftalık) 
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Ons Altın - Gümüş                                                                       17.01.2022Yatırım Danışmanlığı

 FED ’in bu sene izleyeceği para politikası ile ilgili haber akışına değerli

metallerin olumsuz bir tepki vermediğini görüyoruz. ABD 10 yıllık tahvil

faizleri son iki haftada %1.50 seviyelerinden %1.80’lere kadar yükselse

de, ons altında sert bir satış görmedik. Bu anlamda faiz artış süreci

büyük çoğunlukla fiyatlanmış görünüyor ancak FED’in bilanço küçültme

ile ilgili gündemi de önümüzdeki günlerde fiyatlamalar açısından önemli

olacaktır. Bu konu netleşmedikçe, tahvil getirilerinin de artmaya devam

ettiği ortamda, kısa vadede altın için yüksek bir potansiyel şu an için

görmüyoruz. Kısa vadede 1.833 ilk önemli direnç olarak öne çıkarken, bu

seviye aşıldığı takdirde tekrar 1.870 seviyesinin test edildiğini görebiliriz.

1.810-1.800-1.780 ise destek olarak izlenmelidir.

XAUUSD (Günlük) XAGUSD (Günlük)

 Gümüşte 23.40 seviyesini kısa vadeli direnç olarak takip ediyoruz. Bu

seviye 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                                                                               17.01.2022Yatırım Danışmanlığı

 Brent Petrol’de geçen hafta işaret ettiğimiz 85.50-86.00$ direnç bölgesine gelindi. Teknik olarak 86.00 üzerinde kapanışlar hareketin orta vadede 90.00-

95.00 seviyelerini hedefleyebileceğini gösteriyor. 83.50 ise kısa vadeli yukarı trendin destek bölgesi olarak takip edilebilir. Bu seviye altında ise 80.00

seviyesini majör destek olarak takip ediyoruz. Long pozisyonlar, stop seviyesi 83.50 olarak güncellenmek üzere korunabilir.

Brent (Günlük) ABD Ham Petrol Stokları

Kaynak: U.S. Energy Information Administration
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Yatırım Danışmanlığı ve Bireysel Portföy Yönetimi
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ALTAN.AYDIN@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


