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Piyasa Gelişmeleri                                                                      15.04.2022Yatırım Danışmanlığı

Güne yine pozitif seyirle başlayan BIST100 endeksi günün geri kalanında yatay seyretti ve günü %0.6 artışla 2,475 seviyesinden kapattı. İşlem hacmi 44.8 milyar TL

olarak gerçekleşti, BIST100 endeksine dahil olan 73 hisse değer kazandı, 24 hisse ise değer kaybetti. Dolar/TL kuru bu sabah saatlerinde 14.63 seviyesinden işlem

görürken, Asya hariç yurtdışı piyasalar Paskalya tatili nedeniyle kapalı olacak. Asya vadeli piyasalarında ise genel olarak satıcılı bir seyir izleniyor.

Dün içeride TCMB toplantısı, yurtdışında ise Avrupa Merkez Bankası(ECB) faiz kararı takip edildi. İki toplantıda da piyasa beklentisine paralel şekilde politika faizi

değiştirilmedi. TCMB, karar metninde daha öncekine benzer şekilde liralaşma stratejisi ve enflasyona vurgu yaptı. Özellikle enflasyonda yakın dönemde gözlenen

yükseliş konusunda ekonomik temellerden uzak fiyatlama oluşumlarını ve küresel enerji, gıda ve tarımsal emtia fiyatlarındaki artışları öne çıkarmaya devam etti.

TCMB küresel barış ortamının sağlanmasıyla ve baz etkilerinin devreye girmesiyle dezenflasyon sürecinin başlayacağını belirtti. Öte yandan kredi büyümesine vurgu

yapılarak, makro-ihtiyati politika setinin güçlendirilmesine karar verildiği açıklandı, bu selektif kredi dağılımı fikrini güçlendiriyor. ECB tarafında ise faiz kararının

dışında varlık alımlarının ne zaman sonlandırılacağı merak ediliyordu. Toplantı sonrası açıklama yapan başkan Lagarde, varlık alımlarının 3. çeyrekte azaltılacağını

fakat tam olarak zamanının tartışılmadığını ifade etti ancak faizlerin kademeli olarak artırılacağını belirtti. Bu açıklamalar sonrasında Euro/Dolar paritesi 1.0750

seviyesine kadar geriledi ve 2021 Mayıs ayından bu yana devam eden Euro negatif eğilimin süreceğine işaret etti. Küresel piyasalardaki dünkü satışların da bugün

açık olan piyasalara etki edecektir, özellikle ABD’de yüksek faiz ve bilançoları fiyatlamaları etkiledi. Banka bilançoları beklentilerin üzerinde gerçekleşse de

performansın zayıf kaldığını görüyoruz. Öte yandan Microsoft, Apple, Google, Nvidia gibi şirketler %2.5-4.0 arası değer kaybetti. Çin’de beklenen faiz indiriminin

gelmemesi ve artan vaka sayıları hafif de olsa piyasalarda baskı yaratıyor.

BIST100 endeksinin güne hafif negatif bir seyirle başlamasını bekliyoruz. Haftanın son işlem günü ve yurtdışı piyasaların Paskalya tatili sebebiyle kapalı olması

sebebiyle işlem hacminin zayıf olacağını düşünüyoruz. Bu nedenle bugün oluşabilecek fiyat hareketleri gösterge olmayacaktır. Ancak Mart başından bu yana sıklıkla

dile getirdiğimiz olumlu görüşümüzü halen koruyoruz. 2022 ilk çeyrek finansallarının fiyatlandığı bu dönemde, geçen haftaki yabancı girişini henüz yeterli olmasa da

umut verici olarak değerlendiriyoruz. Finansal performans dışında, yükselişin önemli etkenlerinden olduğunu düşündüğümüz dış ilişkiler noktasında da iyi konumda

olmamız sebebiyle, hareketin devamını bekliyoruz. Teknik olarak çok kısa vadede dalgalanma görülebilir ancak 2,450-2,425 destekleri takip edilerek pozisyonlar

korunmalıdır. 2,425 kısa vadeli zarar-kes seviyesi iken 2,500 ilk önemli direnç olarak öne çıkıyor.

Hazine Tahvil Faizleri (10 yıllık - 2 yıllık)Bankacılık – BIST100 – Sanayi Endeksleri (yıl başından bu yana)
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BIST-100                                                                                    15.04.2022Yatırım Danışmanlığı

 BIST100 endeksinin güne hafif negatif bir seyirle başlamasını bekliyoruz. Haftanın son işlem günü ve yurtdışı piyasaların Paskalya tatili sebebiyle kapalı

olması sebebiyle işlem hacminin zayıf olacağını düşünüyoruz. Bu nedenle bugün oluşabilecek fiyat hareketleri gösterge olmayacaktır. Ancak Mart başından

bu yana sıklıkla dile getirdiğimiz olumlu görüşümüzü halen koruyoruz. 2022 ilk çeyrek finansallarının fiyatlandığı bu dönemde, geçen haftaki yabancı girişini

henüz yeterli olmasa da umut verici olarak değerlendiriyoruz. Finansal performans dışında, yükselişin önemli etkenlerinden olduğunu düşündüğümüz dış

ilişkiler noktasında da iyi konumda olmamız sebebiyle, hareketin devamını bekliyoruz. Teknik olarak çok kısa vadede dalgalanma görülebilir ancak 2,450-

2,425 destekleri takip edilerek pozisyonlar korunmalıdır. 2,425 kısa vadeli zarar-kes seviyesi iken 2,500 ilk önemli direnç olarak öne çıkıyor.

BIST-100 (Günlük)
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VIOP-30 Nisan Vade Kontratı                                                      15.04.2022Yatırım Danışmanlığı

 Kontratta kısa vadeli yükselen kanal görünümü korunuyor. 2,775-2,750 kısa vadede ilk destek seviyeleri iken, 2,700 ana destek olarak izlenmelidir. 2,830-

2,850 ise direnç seviyeleridir.

VIOP-30 Nisan Vade (Günlük)
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BIST-30 Destek-Direnç Tablosu                                                    15.04.2022Yatırım 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                                                            15.04.2022Yatırım 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                                                                                    15.04.2022Yatırım Danışmanlığı

 Dolar endeksi ve ABD tahvil faizlerinde yukarı trend sürerken, Dolar/TL kurunda nispeten sakin bir seyir görüyoruz. Kurda oynaklığın son dönemde düştüğü

ve fiyatın sıkıştığı görülüyor. Bir süredir 14.50-15.00 bölgesinde dalgalanan kurda, 14.50-14.25 destek, 14.85-15.00 direnç seviyeleri olarak izlenebilir.

USD/TL (Günlük) G.O.Ü para birimlerinin ABD dolarına karşı performansı (son 5 gün)
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VIOP Döviz                                                                                 15.04.2022Yatırım Danışmanlığı

 Kısa vadeli alçalan trend altında hareket eden kontratta 14.85-15.05

direnç seviyeleri iken 14.50 destek olarak izlenebilir. 15.05 aşılmadıkça

gerileme eğilimi sürebilir.

VIOP- Dolar/TL Nisan Vade Kontratı (60dk) VIOP- Euro/TL Nisan Vade Kontratı (Günlük)

 Bant hareketine devam eden kontratta 15.60 kritik destek, bu

seviyenin kırılması durumunda aşağı yönlü hareketin devamını

görebiliriz. 16.50 yukarı hareketlerde ana direnç olarak izlenebilir.
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Euro/Dolar                                                                                 15.04.2022Yatırım Danışmanlığı

 Dün gerçekleştirilen ECB toplantısının ardından ECB Başkanı Lagarde yaptığı basın toplantısında varlık alımlarının sona erdirilmesinden sonra faiz artışlarına

başlanacağını açıkladı. Lagarde, varlık alımlarının 3. çeyrekte azaltılacağını fakat tam olarak zamanının tartışılmadığını ifade etti ancak faizlerin kademeli

olarak artırılacağını belirtti. Açıklamalarda sıkılaşma konusunda aceleci olunacağına dair net bir sinyal gelmemesi paritede aşağı yönlü hareketi hızlandırdı.

Açıklamalar sonrasında Euro/Dolar paritesi 1.0750 seviyesine kadar geriledi ve 2021 Mayıs ayından bu yana devam eden Euro negatif eğilimin süreceğine

işaret etti. Paritede 1.0750-1.07 destek bölgesini takip edeceğiz. 1.0950 ise yukarı hareketlerde ilk önemli direnç olarak izlenmelidir. Dolar endeksinde ise

100.0 seviyesi önemli bir eşik, bu seviye üzerinde 100.5-103.0 seviyeleri izlenebilir.

EUR/USD (Haftalık) Dolar Endeksi (Haftalık) 
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Ons Altın - Gümüş                                                                       15.04.2022Yatırım Danışmanlığı

 1,965 seviyesini aşan ons altında bu seviye üzerinde kalındıkça ilk

aşamada 1,980-2,000 dirençlerinin hedeflenebileceğini düşünüyoruz.

1,965-1,950-1,915 ise geri çekilmelerde destek seviyeleri olarak

izlenebilir.

XAUUSD (Günlük) XAGUSD (Günlük)

 Kısa vadeli alçalan trendi yukarı kıran ons gümüşte, 25.5 üzerinde

kalındıkça 26.0-26.8 dirençlerinin hedefleneceğini düşünüyoruz. 25.0-

24.6 geri çekilmelerde destek olarak izlenebilir.
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Brent Petrol                                                                               15.04.2022Yatırım Danışmanlığı

 Brent’te 105.0 direncinin aşılmasıyla tekrar yukarı hareket görme ihtimalimizin arttığını düşünüyoruz. Aşağıda 100.0 ve 97.00 destek seviyeleri iken 105.0

üzerinde kalındıkça 110.0-115.0 dirençlerine doğru hareketin devamını görebiliriz. Petrolde ana trendin hala yukarı olduğunu düşünüyoruz.

Brent (Günlük) ABD Ham Petrol Stokları(mn varil)

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


