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Piyasa Gelişmeleri                                                                      13.06.2022Yatırım Danışmanlığı

Cuma gününe tepki alımlarıyla başlayan BIST100 endeksi günün geri kalanında satıcılı seyretti ve haftanın son işlem gününü %1.1 kayıpla 2,543 seviyesinden kapattı.

İşlem hacmi 41.5 milyar TL olarak gerçekleşti, BIST100 endeksine dahil olan 29 hisse değer kazandı, 71 hisse ise değer kaybetti. Dolar/TL kuru bu sabah saatlerinde

17.25 seviyesinden işlem görürken, yurtdışı vadeli endekslerde ise satıcılı bir seyir izleniyor.

Geçtiğimiz hafta beklentilerin üzerinde gerçekleşen ve ivme kaybı beklentisine rağmen yeniden yükselen ABD enflasyonu sonrasında oluşan zayıf görüntü sürüyor.

Cuma günü %3 ve üzerinde değer kaybeden ABD endekslerinin ardından Asya’da da %2’yi aşan satışlar görüyoruz. Dolar endeksi 104 seviyesinin üzerinde, ABD 10 yıllık

tahvil faizi ise %3.17 seviyesine yükselmiş durumda. Geçen hafta piyasa beklentilerine paralel şekilde Temmuz ayıyla beraber hem varlık alımlarını sonlandırmayı

hem de faiz artırımına başlayacağını belirten ECB’nin ardından bu hafta da çok yoğun bir merkez bankası gündemi takip edeceğiz. FED, BoE ve BoJ kararları yakın

izlenirken, FED ve BoE’den faiz artırımı, BoJ’dan ise getiri kontrolü bekleniyor. Öte yandan ABD enflasyonu sonrası FED beklentileri ve piyasa fiyatlamalarına

bakıldığında; FED’in önümüzdeki iki toplantıda da 50’şer baz puan artırım yönlendirmesine rağmen, bu toplantıda 75 baz puan artırım beklentileri artmış görünüyor.

Bu durumda bu haftaki FED kararı piyasa fiyatlamaları açısından sürpriz etkisi yaratabilir ancak biz 50 baz puan artırım beklentimizi koruyoruz. Yurtdışında merkez

bankalarına odaklanılırken içeride de ekonomi yönetiminin Türk lirası kullanımını ve cazibesini artıracak uygulamalar ile finansal istikrarın güçlendirilmesine yönelik

açıklamalarını takip ediyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, Gelire Endeksli Senet (GES) ihracına ilişkin talep toplama işlemlerinin 15-22 Haziran'da

gerçekleştirileceği ve senetlerin getirilerinin, 24 Haziran Cuma gününde, yatırımcıların hesaplarına aktarılacağı bildirildi. GES için yıllık bileşik getirinin %23.04

olduğunu hatırlatalım. Bugün içeride cari denge ve sanayi üretimi açıklanacak, haftanın devamında FED, BoE, BoJ dışında Almanya - AB TÜFE, ABD sanayi üretimi ve

TCMB piyasa katılımcıları anketi takip edilecek.

BIST100 endeksinin güne zayıf başlangıç yapmasını bekliyoruz. Kısa vadeli alçalan trend altında hareket endekste 2,565 ilk direnç iken 2,600 aşılmadıkça zayıflık

sürebilir. 2,530-2,500 ve 2,430 ise destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Endekste seans içi görünümde dip çabası izlense de 2,565 aşılmadıkça risk almayı tercih

etmiyoruz.

Hazine Tahvil Faizleri (10 yıllık - 2 yıllık)Bankacılık – BIST100 – Sanayi Endeksleri (yıl başından bu yana)
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BIST-100                                                                                    13.06.2022Yatırım Danışmanlığı

 BIST100 endeksinin güne zayıf başlangıç yapmasını bekliyoruz. Kısa vadeli alçalan trend altında hareket endekste 2,565 ilk direnç iken 2,600 aşılmadıkça

zayıflık sürebilir. 2,530-2,500 ve 2,430 ise destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Endekste seans içi görünümde dip çabası izlense de 2,565 aşılmadıkça

risk almayı tercih etmiyoruz.

BIST-100 (Günlük)



4

VIOP-30 Haziran Vade Kontratı                                                      13.06.2022Yatırım Danışmanlığı

 Geçen haftayı satıcılı seyirle tamamlayan kontratta kanal destek bölgesi test ediliyor. Geri çekilmelerin devamı halinde 2,830-2,800-2,780 seviyeleri destek

olarak izlenebilir. 2,900-2,930-2,950 ise olası yukarı hareketlerde direnç olarak takip edeceğimiz seviyeler olacak.

VIOP-30 Haziran Vade (Günlük)
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BIST-30 Destek-Direnç Tablosu                                                    13.06.2022Yatırım 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                                                            13.06.2022Yatırım 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                                                                                    13.06.2022Yatırım Danışmanlığı

 Dolar/TL kurunda yukarı yönlü hareket sürüyor. Teknik olarak 16.90 altında kapanış görmediğimiz sürece yukarı yönlü oynaklık riskinin devam edebileceğini

düşünüyoruz. 16.90 altında olası kapanışlarda 16.40-16.00 destekleri gündeme gelebilir. İçeride takip edilen yoğun ekonomik gündem, kurda gün içi yüksek

volatilitenin devamına sebep olabilir.

USD/TL (Günlük) Türkiye – 5 yıllık CDS 
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VIOP Döviz                                                                                 13.06.2022Yatırım Danışmanlığı

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

 Kontratta yükselen kanal görünümü korunuyor. 18.00-17.55 geri

çekilmelerde destek olmak üzere, 19.20-19.50 dirençleri olası yukarı

hareketlerde hedef haline gelebilir.

 Kontratta 17.30 üzerinde kalındıkça teknik olarak yukarı yönlü riskin

devam edeceğini düşünüyoruz. Geri çekilmelerde 17.30-17.00-16.85

destek seviyeleri iken, 17.85-18.00 olası yukarı hareketlerde direnç

bölgesi olarak izlenebilir.
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Euro/Dolar                                                                                 13.06.2022Yatırım Danışmanlığı

 Geçen hafta gerçekleşen ECB toplantısından çıkan şahin mesajlar küresel hisse endekslerinde baskı yaratırken, parite ilk aşamada görülen yukarı hareketin

ardından 1.06 bölgesine doğru gevşedi. Yüksek gelen ABD enflasyon verilerinin ardından ise aşağı yönlü hareket devam etti ve 1.05 desteğine kadar geri

çekilme görüldü. Enflasyon verilerinin ardından ABD tahvil faizleri ve dolar endeksi yukarı yönde hareketlenirken, bu hafta takip edilecek FED toplantısı

öncesi, bu fiyatlamanın devam ettiği görülüyor. Paritede 1.05 seviyesinin de altına gelinirken, bu seviye altında 1.0350 desteğinin ilk hedef olacağını

düşünüyoruz. Olası yukarı hareketlerde ise 1.0630-1.0750 dirençlerini takip etmeye devam edeceğiz.

EUR/USD (Haftalık) Dolar Endeksi (Haftalık) 
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Ons Altın - Gümüş                                                                       13.06.2022Yatırım Danışmanlığı

 ABD’de yüksek gelen enflasyon verilerinin ardından, nominal ve reel

faizler yukarı yönde hareket etse de, değerli metallerde –özellikle

altında- yukarı yönlü bir tepki hareketini takip ettik. Fiyatlamanın

resesyon endişelerini, dolayısıyla altının güvenli liman özelliğini

yansıttığını düşünüyoruz. Bu fiyatlamanın devamı adına bu hafta FED

toplantısından çıkacak sonuçlar kritik olacak. Teknik olarak 1,875

direncini aşmakta zorlanan ons altında bu seviyeyi 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 22,50 seviyesini direnç olarak izlemeye devam ediyoruz.

22,50 seviyesinin üzerinde 23,00-23,30 dirençleri ilk hedefler haline

gelebilir. 21,40-20,50 ise kısa vadede ilk destek seviyeleridir.
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Brent Petrol                                                                               13.06.2022Yatırım Danışmanlığı

 Brent petrolde 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


