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Piyasa Gelişmeleri                                                                      9.06.2022Yatırım Danışmanlığı

Düne pozitif seyirle başlayan BIST100 endeksi, gün içinde gelen sert satışlarla günü %4,07 düşüşle 2,540 seviyesinden kapattı. İşlem hacmi 53,9 milyar TL seviyesinde

gerçekleşirken, endekse dahil olan 6 hisse değer kazandı, 94 hisse ise değer kaybetti. Dolar/TL kuru sabah saatlerinde 17.19 seviyesinden işlem görürken, yurtdışı

vadeli endekslerde ise yatay bir seyir izleniyor. Sabah itibarıyla Türkiye’nin 5 yıllık CDS’i 774 seviyesinden işlem görüyor.

Küresel hisse endekslerinde yüksek enflasyon ve resesyon endişeleri fiyatlanmaya devam ediyor. Dün OECD’nin Ekonomik Görünüm Raporu’nda 2022 yılı için

enflasyon beklentilerini yukarı revize etmesinin ardından, ABD 10 yıllık tahvil faizi tekrar %3 seviyesinin üzerini test ederken, ABD hisse endekslerinde ise satıcılı bir

seyir izlendi. S&P 500 endeksi günü %1,1 düşüşle tamamlarken, Dow Jones %0,8, Nasdaq ise %0,7 kayıpla günü tamamladı. Avrupa endeksleri de günü benzer şekilde

satıcılı tamamladı. Nisan ve Mayıs aylarında sert şekilde gerileyen küresel hisse endekslerinde, Mayıs ayı sonunda gelen tepki alımlarının ardından, Haziran ayında

yatay-dalgalı bir seyir izleniyor. Bu aşamada fiyatlamaların yönü adına ekonomik veri akışının kritik olacağı kanaatindeyiz. Piyasalar için bugün ECB faiz kararı ve ECB

Başkanı Lagarde’ın basın toplantısı önemli olacak. ECB’ye yönelik faiz artırım beklentileri son dönemde güçlenirken, ECB’nin bu beklentileri ne ölçüde karşılayacağı

merak ediliyor. Bugün ayrıca ABD’de açıklanacak olan işsizlik maaşı başvuruları da piyasanın takibinde olacak. Piyasalar için bu haftanın en önemli verisi ise Cuma

günü açıklanacak ABD enflasyonu olacak. Küresel hisse endekslerinde dalgalı seyir devam ederken, içeride ise dün sert fiyatlamalar gördük. Dolar/TL kuru, Türkiye 5

yıllık CDS primi ve tahvil faizlerinde yukarı yönlü hareket gözlenirken; Türkiye ile ilgili düzenlenen webinarda S&P Global analistlerinin sermaye kontrollerine yönelik

ifadeleri, seans sonuna doğru BIST100 endeksinde satışları daha da hızlandırdı.

BIST100 endeksinin güne tepki alımlarıyla başlamasını bekliyoruz. Tepki alımlarının güçlenmesi halinde yukarıda 2,565-2,600-2,620 dirençlerini takip edeceğiz.

2,500-2,485-2,450 ise geri çekilmelerde destek olarak takip edilebilir. Orta vadede elektrik, rafineri, havacılık, perakende ve madencilik sektörlerinin öne

çıkabilecek sektörler olduğunu düşünüyoruz.

Hazine Tahvil Faizleri (10 yıllık - 2 yıllık)Bankacılık – BIST100 – Sanayi Endeksleri (yıl başından bu yana)
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 BIST100 endeksinin güne tepki alımlarıyla başlamasını bekliyoruz. Tepki alımlarının güçlenmesi halinde yukarıda 2,565-2,600-2,620 dirençlerini takip

edeceğiz. 2,500-2,485-2,450 ise geri çekilmelerde destek olarak takip edilebilir. Orta vadede elektrik, rafineri, havacılık, perakende ve madencilik

sektörlerinin öne çıkabilecek sektörler olduğunu düşünüyoruz.

BIST-100 (Günlük)
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 Dünkü sert satışların ardından kontratın güne tepki alımlarıyla başlamasını bekliyoruz. Alımların güçlenmesi halinde 2,950-3,000 dirençleri tekrar hedef haline

gelebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 2,900 kısa vadede ana destek ve zarar-kes seviyesi olarak izlenmelidir. 2,900 altında 2,850-2,800 desteklerinin

gündeme gelebileceğini düşünüyoruz.

VIOP-30 Haziran Vade (Günlük)
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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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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 kurunda yukarı yönlü hareket sürüyor. Kısa vadede 16.75 altında kapanış görmediğimiz sürece yukarı yönlü oynaklık riskinin devam edebileceğini

düşünüyoruz.

USD/TL (Günlük) Türkiye – 5 yıllık CDS 
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VIOP- Dolar/TL Haziran Vade Kontratı (240 dk) VIOP- Euro/TL Haziran Vade Kontratı (240 dk)

 Kontratta yükselen kanal görünümü korunuyor. 17.80-17.25 geri

çekilmelerde destek olmak üzere, 19.00-19.50 dirençleri olası yukarı

hareketlerde hedef haline gelebilir.

 Kontratta 17.20 üzerinde kalındıkça teknik olarak yukarı yönlü riskin

devam edeceğini düşünüyoruz. Geri çekilmelerde 17.20-16.85 destek

seviyeleri iken, 18.00-18.10 olası yukarı hareketlerde direnç bölgesi

olarak izlenebilir.
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 Paritede son aylarda yaşanan Euro negatif fiyatlamanın ana unsuru FED-ECB arasındaki politika ayrışması iken, son günlerde ECB yetkililerinden gelen olası

faiz artışı ile ilgili demeçler ve ABD’de resesyon endişelerinin artması paritede tepki alımlarına neden oldu. Alımlara rağmen teknik olarak aşağı trend

görünümü korunuyor. En kısa vadede direnç olarak belirttiğimiz 1.0630’un aşılması ile 1.0750 direncine kadar yükselen parite bu seviyeyi aşmakta

zorlanırken, bu aşamada yön tayini açısından 1.0630 destek, 1.0750 direnç olarak izlenebilir. Bu bölgenin kırılımına göre kısa vadeli pozisyon alınabilir.

Bugün yapılacak olan ECB toplantısından çıkacak sonuçlar paritede fiyatlamaların yönü adına önemli olacak. Aşağı yönlü hareketlerin devamı halinde 1.05-

1.0350 ana destek seviyeleri iken, 1.0750-1.09 direnç olarak takip edilebilir.

EUR/USD (Haftalık) Dolar Endeksi (Haftalık) 
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Ons Altın - Gümüş                                                                       9.06.2022Yatırım Danışmanlığı

 1,875 direncini aşmakta zorlanan ons altında bu seviyeyi direnç olarak

takip etmeye devam edeceğiz. Bu seviye üzerinde kapanışlarda 1,900-

1,925 hedeflenebilir. 1,850-1,828-1,800 ise kısa vadede destek olarak

izlenebilir.

XAUUSD (Haftalık) XAGUSD (Haftalık)

 Gümüşte kısa vadede 22,30 seviyesi önemli hale geldi. 22,30

seviyesinin üzerimde 22,80-23,30 dirençleri hedef haline gelebilir.

21,80-21,40 ise kısa vadede ilk destek seviyeleridir.
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 Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ile başlayan dönemde sert şekilde yükseldikten sonra bir süredir yatay-dalgalı seyreden Brent’te 120,0-130,0 seviyelerini direnç

olarak takip ediyoruz, kısa vadede 115,0-110,0 ise destek olarak takip edilebilir. 120,0 üzerinde kalındıkça yukarı hareket riskinin devam edeceğini

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


