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Piyasa Gelişmeleri                                                                      10.06.2022Yatırım Danışmanlığı

Düne pozitif seyirle başlayan BIST100 endeksi, gün içinde oldukça dalgalı seyretti ve günü %1,23 yükselişle 2,571 seviyesinden tamamladı. İşlem hacmi 46,5 milyar TL seviyesinde

gerçekleşirken, endekse dahil olan 67 hisse değer kazandı, 29 hisse ise değer kaybetti. Dolar/TL kuru sabah saatlerinde 17.24 seviyesinden işlem görürken, yurtdışı vadeli endekslerde

ise yatay bir seyir izleniyor. Sabah itibarıyla Türkiye’nin 5 yıllık CDS’i 791 seviyesinden işlem görüyor.

Küresel hisse endeksleri Perşembe gününü negatif tarafta kapattı. Yüksek enflasyon ve sıkılaşan para politikalarının küresel ekonomik büyüme üzerinde oluşturacağı olası etki,

piyasalarda risk fiyatlamasının devamına neden oluyor. ABD’de bugün açıklanacak olan enflasyon verileri öncesi Dow Jones endeksi dünü %1,9 düşüşle tamamlarken, S&P 500 %2,4,

Nasdaq ise %2,8 değer kaybetti. ABD endekslerinde aybaşından bu yana devam eden yatay görünüm, dünkü sert satışlarla bozuldu. Endeksler, son dönemde destek görevi gören 21

günlük ortalamaların altında günü tamamladı. Dün ECB toplantısından çıkan mesajlar da hisse endekslerinde baskı yarattı. ECB, beklentilere paralel şekilde faiz oranlarında değişikliğe

gitmezken, varlık alım programını 1 Temmuz’da bitireceğini duyurdu. Enflasyon tahminlerinde yukarı yönlü güncelleme yapan banka, Temmuz ayında 25 baz puan faiz artışına niyetli

olduğunu duyurdu. Enflasyon görünümü kötüleştiği takdirde Eylül ayında daha büyük bir faiz artışı yapılabileceği de vurgulandı. Toplantının ardından küresel tahvil faizlerinde yukarı

yönlü hareketler gözlendi. ABD’de bugün açıklanacak olan enflasyon verileri fiyatlamalar için kritik olacak.

İçeride ise dün veri akışı yoğundu. BIST100 endeksi gün boyunca dalgalı seyrederken, günü pozitif tarafta tamamladı. Seans kapanışı sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından

yapılan duyuruda, başta enflasyon ve döviz kuru olmak üzere, gündemde olan bazı ekonomi başlıklarında yeni adımlar atılacağı duyuruldu. Duyurunun ardından, endeks vadeli

kontratında satıcılı seyir gözlenirken, Dolar/TL kuru 16.75 seviyesine kadar gevşedi. Akşam saatlerinde ise Hazine ve Maliye Bakanlığı, BDDK, SPK ve TCMB’den finansal istikrarın

güçlendirilmesi ve desteklenmesine yönelik yeni adımlar açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, TL cinsi varlıkları teşvik etmek için GES (gelire endeksli senet) ihraç edileceğini

duyurdu. Sadece gerçek kişilere sunulacak GES için 15 Haziran’da talep toplanacak. BDDK ise yaptığı açıklamada, kredi büyümesini yavaşlatmak adına tüketici kredisine vade sınırı

getirirken, kredi kartında asgari tutarı artırdı. Ayrıca yabancı yatırımcıya tahsisli swap imkanı yaratmak için çalışma yapıldığı duyuruldu. Böylece yabancıların TL’ye erişimine getirilen

sınırlama, belli kurallara bağlı olarak esnetilecek. SPK, Borsa İstanbul bünyesinde Emtia Borsası’nın kurulduğunu açıklarken, halka arzlarla ilgili komisyon indirimi sağlayacağını belirtti.

Açıklamaya göre, yurt dışı borsalarda halka arz için başvuran şirketler artık SPK’ya ihraç ücreti ödemeyecek. Yurt içinde halka arz olacak şirketler ise yabancı yatırımcıdan kaynak

sağladığı takdirde, ödeyecekleri kayıt ücretinde %90’a varan indirim sağlanacak. TCMB ise, ticari kredilere %10 oranında uygulanan zorunluk karşılık oranını %20’ye çıkardı. Ayrıca

bankaların döviz hesabına karşılık olarak TL cinsinden uzun vadeli sabit faizli menkul kıymet tesis edecekleri belirtildi.

BIST100 endeksinin güne alıcılı seyirle başlamasını bekliyoruz. Geri çekilmelerde 2,500 kısa vadede önemli destek bölgesi olarak görünüyor. Bu seviye altında 2,485-2,450 destekleri 

gündeme gelebilir. 2,575-2,600 ve 2,620 ise olası yukarı hareketlerde direnç olarak takip edeceğimiz ilk seviyeler olacak. Yurt içindeki gündem ve yoğun veri akışının yanı sıra zayıf 

seyreden küresel risk iştahının da etkisiyle, endekste gün içi yüksek volatilite görülebilir.

Hazine Tahvil Faizleri (10 yıllık - 2 yıllık)Bankacılık – BIST100 – Sanayi Endeksleri (yıl başından bu yana)
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BIST-100                                                                                    10.06.2022Yatırım Danışmanlığı

 BIST100 endeksinin güne alıcılı seyirle başlamasını bekliyoruz. Geri çekilmelerde 2,500 kısa vadede önemli destek bölgesi olarak görünüyor. Bu seviye

altında 2,485-2,450 destekleri gündeme gelebilir. 2,575-2,600 ve 2,620 ise olası yukarı hareketlerde direnç olarak takip edeceğimiz ilk seviyeler olacak.

Yurt içindeki gündem ve yoğun veri akışının yanı sıra zayıf seyreden küresel risk iştahının da etkisiyle, endekste gün içi yüksek volatilite görülebilir.

BIST-100 (Günlük)
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 Dün akşamki yoğun haber akışının ardından satıcılı seyreden kontratta kanal destek bölgesi test ediliyor. Geri çekilmelerin devamı halinde 2,830-2,800-2,775

seviyeleri destek olarak izlenebilir. 2,900-2,920-2,950 ise olası yukarı hareketlerde direnç olarak takip edeceğimiz seviyeler olacak. Bugün kontratta yüksek

volatilite görülebilir.

VIOP-30 Haziran Vade (Günlük)
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BIST-30 Destek-Direnç Tablosu                                                    10.06.2022Yatırım 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                                                            10.06.2022Yatırım 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                                                                                    10.06.2022Yatırım Danışmanlığı

 Dolar/TL kurunda yukarı yönlü hareket sürüyor. Teknik olarak 16.75 altında kapanış görmediğimiz sürece yukarı yönlü oynaklık riskinin devam edebileceğini

düşünüyoruz. 16.75 altında olası kapanışlarda 16.35-16.00 destekleri gündeme gelebilir. İçeride takip edilen yoğun ekonomik gündem, kurda gün içi yüksek

volatiliteye sebep olabilir.

USD/TL (Günlük) Türkiye – 5 yıllık CDS 
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VIOP Döviz                                                                                 10.06.2022Yatırım Danışmanlığı

VIOP- Dolar/TL Haziran Vade Kontratı (Günlük) VIOP- Euro/TL Haziran Vade Kontratı (Günlük)

 Kontratta yükselen kanal görünümü korunuyor. 18.50-18.00 geri

çekilmelerde destek olmak üzere, 19.00-19.50 dirençleri olası yukarı

hareketlerde hedef haline gelebilir.

 Kontratta 17.30 üzerinde kalındıkça teknik olarak yukarı yönlü riskin

devam edeceğini düşünüyoruz. Geri çekilmelerde 17.30-16.80 destek

seviyeleri iken, 18.00-18.10 olası yukarı hareketlerde direnç bölgesi

olarak izlenebilir.
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Euro/Dolar                                                                                 10.06.2022Yatırım Danışmanlığı

 Dün gerçekleşen ECB toplantısından çıkan şahin mesajlar küresel hisse endekslerinde baskı yaratırken, paritenin ilk aşamada görülen yukarı hareketin

ardından 1.06 bölgesine doğru gevşediği görüldü. ECB, beklentilere paralel şekilde faiz oranlarında değişikliğe gitmezken, varlık alım programını 1

Temmuz’da bitireceğini duyurdu. Enflasyon tahminlerinde yukarı yönlü güncelleme yapan banka, Temmuz ayında 25 baz puan faiz artışına niyetli olduğunu

duyurdu. Enflasyon görünümü kötüleştiği takdirde Eylül ayında daha büyük bir faiz artışı yapılabileceği de vurgulandı. ECB açıklamalarında şahin tona

rağmen belirsizliklerin devam etmesi risk fiyatlamasının ağır basmasına neden olurken, Avro Bölgesi’nde spreadlerin genişlemesi paritede ayrıca baskı

yaratıyor. Paritede 1.0630 altında kapanışlarda 1.05-1.0350 desteklerinin hedefleneceğini düşünüyoruz. 1.075-1.08 direnç bölgesi olarak takip edilebilir.

EUR/USD (Haftalık) Dolar Endeksi (Haftalık) 
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Ons Altın - Gümüş                                                                       10.06.2022Yatırım 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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Brent Petrol                                                                               10.06.2022Yatırım Danışmanlığı

 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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EREN.KURU@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


