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Piyasa Gelişmeleri                                                                      21.01.2022Yatırım Danışmanlığı

Güne alımlarla başlayan BIST100 endeksi açılışın ardından dalgalı seyretse de yine gün sonunda gelen sert satışlarla %1.4 değer kaybı yaşadı. İşlem hacmi 47.7 milyar

TL seviyesinde gerçekleşti, endekse dahil olan 23 hisse değer kazandı, 76 hisse ise değer kaybetti. Dolar/TL kuru bu sabah saatlerinde 13.44 seviyesinden işlem

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

ABD’de teknoloji hisselerindeki satışlar bilanço döneminde de devam ediyor. Yükselen faizlerin en çok etkilediği teknoloji şirketlerinde gelen zayıf finansallar da

kırılganlığı artırıyor. Dün S&P500 endeksi %1.1 değer kaybederken, Nasdaq endeksi %1.3 değer kaybetti. Netflix kullanıcı sayısının ivme kaybetmesiyle ciddi oranda

gerilerken, endeksleri de peşinden sürükledi. ABD tahvil faizlerinde hafif geri çekilme izleniyor, dolar endeksi ise yatay. İçeride ise dün TCMB, piyasa katılımcılarının

beklediği gibi politika faizini değiştirmedi. Bugün veri akışı içeride sakin, AB için tüketici güven endeksleri takip edilebilir.

BIST100 endeksinin güne hafif negatif seyirle başlamasını bekliyoruz. Kısa vadede 2,000-1,950 destek seviyeleri iken 2,075-2,100 direnç seviyeleri olarak takip

edilebilir. Endekste oynaklığın halen çok yüksek olması sebebiyle ekstra risk almayı önermiyoruz, özellikle kaldıraçlı pozisyonların bu dönem için uygun olmadığı

kanaatindeyiz. Mevcut pozisyonların ise 1,950 zarar-kes seviyesi olmak üzere korunmasını öneriyoruz.

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                                                                                    21.01.2022Yatırım Danışmanlığı

 BIST100 endeksinin güne hafif negatif seyirle başlamasını bekliyoruz. Kısa vadede 2,000-

1,950 destek seviyeleri iken 2,075-2,100 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Endekste

oynaklığın halen çok yüksek olması sebebiyle ekstra risk almayı önermiyoruz, özellikle

kaldıraçlı pozisyonların bu dönem için uygun olmadığı kanaatindeyiz. Mevcut pozisyonların

ise 1,950 zarar-kes seviyesi olmak üzere korunmasını öneriyoruz.

BIST-100 (Saatlik)

Kurum Net İşlem 

IS YATIRIM 473.931.447

ZIRAAT YAT. 91.584.796

TEB YATIRIM 78.666.143

VAKIF YAT. 67.844.636

GARANTI YAT. 63.181.654

Diğer 418.383.800

Kurum Net İşlem 

AK YATIRIM -455.235.413

YATIRIM-FINANSMAN MENKUL -175.823.032

TACIRLER YAT. -142.790.834

BANK-OF-AMERICA YATIRIM BANK -142.564.074

MARBAS MENKUL -73.001.797

Diğer 205.125.676

Aracı Kurum Pozisyonları - Günlük

Aracı Kurum Pozisyonları – Yılbaşından Bugüne

Kurum Net İşlem 

IS YATIRIM 1.880.666.511

TEB YATIRIM 1.003.867.857

TACIRLER YAT. 536.249.050

HSBC YATIRIM 475.300.717

HALK YATIRIM 350.334.122

Kurum Net İşlem 

AK YATIRIM -1.585.705.526

INFO YATIRIM MENKUL -749.229.708

GEDIK YATIRIM -463.799.271

GARANTI YAT. -349.202.112

TERA YATIRIM MENKUL -329.084.619
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VIOP-30 Şubat Vade Kontratı                                                      21.01.2022Yatırım Danışmanlığı

 Kontratta gün içi oynaklık yüksek seyretmeye devam ediyor. Dün gün içindeki satıcılı seyrin

ardından, akşam seansında gelen tepki alımlarıyla kontrat günü 2.312 seviyesinden

tamamladı. 2.350-2.400-2.415 seviyelerini yükselişin devamı halinde direnç olarak takip

edeceğiz. 2.270-2.220-2.200 ise aşağıda destek seviyeleri olarak izlenebilir.

VIOP-30 Şubat Vade (Günlük)

Kurum Net İşlem

GARANTI YAT.   22.737

CREDIT SUISSE M 4.849

YAPI KREDI YAT. 3.660

AK YATIRIM     2.499

YATIRIM-FINANSM 1.892

Diğer 6.005

Kurum Net İşlem

MEKSA YATIRIM  -16.697

GEDIK YATIRIM  -6.176

TEB YATIRIM    -4.300

SEKER YATIRIM  -2.783

IS YATIRIM     -2.779

Diğer -8.907

Aracı Kurum Pozisyonları - Günlük

Aracı Kurum Pozisyonları – (19.04.2021-Bugün)

Kurum Net İşlem

TEB YATIRIM    98.438

YAPI KREDI YAT. 28.179

GEDIK YATIRIM  17.306

AK YATIRIM     11.633

GCM YATIRIM MEN 9.177

Diğer 25.222

Kurum Net İşlem

BANK-OF-AMERICA -46.180

IS YATIRIM     -40.174

HSBC YATIRIM   -39.775

CREDIT SUISSE M -16.795

QNB FINANS YAT. -10.623

Diğer -36.408
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BIST-30 Destek-Direnç Tablosu                                                    21.01.2022Yatırım 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                                                            21.01.2022Yatırım 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                                                                                    21.01.2022Yatırım Danışmanlığı

 Kurda dar bir bölgede dalgalanma sürüyor. Teknik olarak yukarıda 14.00 seviyesini ana direnç, aşağıda ise 50 günlük hareketli ortalamanın da bulunduğu

13.00 seviyesini önemli destek olarak takip ediyoruz. Türkiye 5 yıllık CDS priminde aşağı yönlü hareket sürüyor. Aralık ayında 623 seviyesine kadar yükselen

CDS primi 523 seviyesine kadar geriledi.

USD/TL (Günlük) Türkiye – 5Y CDS



8

VIOP Döviz                                                                                 21.01.2022Yatırım Danışmanlığı

 Kontratta 13.40 altında kapanışlar görmemiz halinde 13.20-13.00

seviyelerini destek olarak takip edeceğiz. 13.00 altında aşağı yönlü

hareketin hızlandığını görebiliriz. 13.75-14.00 yukarıda ilk direnç

seviyeleri iken, 14.50’yi ana direnç olarak izliyoruz.

VIOP- Dolar/TL Ocak Vade Kontratı (Günlük) VIOP- Euro/TL Ocak Vade Kontratı (Saatlik)

 Kontratta 15.90-16.00 ilk direnç bölgesi olarak izlenebilir. 15.00-14.80

ise geri çekilmelerde destek olarak takip edilmelidir.
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Euro/Dolar                                                                                 21.01.2022Yatırım Danışmanlığı

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

bölgesinde satışlarla karşılandığı ve kalıcı olmadığı görülüyor. Fiyat tekrar alçalan kanal bölgesine geri çekilirken, bu aşamada 1.13-1.1275 destek bölgesini

takip ediyor olacağız. 1.1275 altında aşağı yönlü hareket güçlenebilir. 1.1485-1.15-1.1520 seviyeleri ise direnç olarak izlenmelidir. Dolar endeksinde ise

haftalık görünümde takip ettiğimiz kanal desteğine kadar geri çekilmenin ardından tekrar toparlanma emareleri görülüyor. 95.60 üzerinde kalındıkça yukarı

hareketin devamını görebiliriz. Mevcut para politikalarına göre orta vadede dolar endeksindeki yukarı yönlü hareketin devam edeceğini düşünüyoruz.

EUR/USD (Günlük) Dolar Endeksi (Haftalık) 
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Ons Altın - Gümüş                                                                       21.01.2022Yatırım 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 üç haftada %1.50 seviyelerinden %1.90’a kadar yükselse de,

bu durum ons altın üzerinde baskı yaratmıyor. 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. 1.833 direncini aşan ons altında,

hareketin devamı halinde 1.870 seviyesini ilk direnç olarak takip

edeceğiz. 1.810-1.800-1.780 ise destek olarak izlenmelidir.

XAUUSD (Günlük) XAGUSD (Günlük)

 Gümüşte altına kıyasla teknik görünüm daha güçlü görünüyor. 24.20 bir

süredir devam eden alçalan trendin direnç bölgesi olarak öne çıkarken,

bu bölge dün aşılsa da yukarıda 200 günlük hareketli ortalamanın da

bulunduğu 24.70 bölgesi aşılamadı. 24.70 seviyesinin aşılması halinde

25.40 seviyesi ilk hedef olarak izlenebilir. 24.20-23.40-23.00

seviyelerini destek olarak izlemeye devam ediyoruz.
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Brent Petrol                                                                               21.01.2022Yatırım Danışmanlığı

 Brent Petrol’de geçen hafta işaret ettiğimiz 86.00$ direnç bölgesi de bu haftaki hareketin ardından aşıldı. Bu bölge üzerinde kapanışlar, teknik olarak

hareketin orta vadede 90.00 ve 95.00 seviyelerini hedefleyebileceğini gösteriyor. Long pozisyonlar, stop seviyesi 85.00’e çekilerek korunabilir. 85.00 altında

ise bir düzeltme süreci görebiliriz.

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


