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Piyasa Gelişmeleri                                                                      15.06.2022Yatırım Danışmanlığı

Güne tepki alımlarıyla başlayan BIST100 endeksi gün içinde yine dalgalı bir seyir izledi ve günü 2,508 seviyesinden kapattı. İşlem hacmi 33.3 milyar TL olarak

gerçekleşti, BIST100 endeksine dahil olan 38 hisse değer kazandı, 55 hisse ise değer kaybetti. Dolar/TL kuru bu sabah saatlerinde 17.26 seviyesinden işlem görürken,

yurtdışı vadeli endekslerde ise yatay bir seyir izleniyor.

Piyasalarda FED öncesinde bekleyiş havası hakim. Dün ABD endeksleri yatay kapanış yaparken, Asya piyasalarında da tepki alımları görülüyor. ABD 10 yıllık tahvil

faizinde ise yükseliş sürdü ve %3.45 seviyesine gelindi. Geçtiğimiz hafta hem beklentilerin hem de önceki verilerin üzerinde gerçekleşen ABD Mayıs ayı enflasyonu,

FED’in daha agresif faiz artırımına gideceği şeklinde değerlendirilmişti. Bu nedenle de piyasa katılımcıları bugünkü FED toplantısında en az 50 baz puan artırım

fiyatlıyor, fakat 75 baz puan artırım ihtimali de ciddi anlamda yükselmiş durumda. Şu ana kadarki tüm toplantı ve açıklamalarda 50 baz puan artırım şeklinde sözlü

yönlendirme yapmış olan FED’in, 75 baz puan artırım yaparak şok etkisi yaratabileceğini düşünüyoruz, bu yüzden de özellikle yurtdışı hisse piyasalarında satış

baskısının sürmesini bekleriz, aksi halde ise tepki alımları görülebilir. Karardan daha da önemlisi bir sonraki toplantıya ilişkin yönlendirme ve açıklamaların tonu

olacaktır. Bugün içeride bütçe dengesi ve konut satışları, Avrupa’da ise sanayi üretimi ve ECB Başkanı Lagarde’ın konuşması takip edilecek. Ayrıca ECB, mevcut

piyasa koşullarını görüşmek üzere bugün özel bir yönetim konseyi toplantısı yapacak.

BIST100 endeksinin güne yatay başlangıç yapmasını bekliyoruz. Kısa vadede 2,540-2,600 direnç seviyeleri iken 2,500-2,450-2,430 destek seviyeleri olarak takip

edilebilir. Endekste 2,600 aşılmadıkça dalgalanma sürebilir, 2,430 seviyesini ise güçlü destek olarak takip ediyoruz.

Hazine Tahvil Faizleri (10 yıllık - 2 yıllık)Bankacılık – BIST100 – Sanayi Endeksleri (yıl başından bu yana)
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 BIST100 endeksinin güne yatay başlangıç yapmasını bekliyoruz. Kısa vadede 2,540-2,600 direnç seviyeleri iken 2,500-2,450-2,430 destek seviyeleri olarak

takip edilebilir. Endekste 2,600 aşılmadıkça dalgalanma sürebilir, 2,430 seviyesini ise güçlü destek olarak takip ediyoruz.

BIST-100 (Günlük)
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 Kontratta satıcılı seyir sürüyor. Yükselen kanal desteğinin kırılmasıyla destek bölgesi olarak takip ettiğimiz 2,780 dün test edilirken, bu seviyeden gelen tepki

alımları ile kapanış 2,811 seviyesinden gerçekleşti. Bu aşamada 2,820 ilk direnç olmak üzere olası yukarı hareketlerde 2,860-2,885 seviyelerini direnç, 2,780

seviyesini ise destek olarak izlemeye devam edeceğiz. 2,780 seviyesinin altına gelinmesi halinde hareketin 2,730-2,700 seviyelerini hedefleme ihtimali

olduğunu düşünüyoruz. 2,860 aşılmadıkça satış baskısının sürmesi beklenebilir.

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 teknik olarak 17.00 altında kapanış görmediğimiz sürece yukarı yönlü oynaklık riskinin devam edebileceğini düşünüyoruz. 17.00 altında

olası kapanışlarda 16.50-16.00 destekleri gündeme gelebilir.

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

 Kontratta yükselen kanal görünümü korunuyor. 18.00-17.60 geri

çekilmelerde destek olmak üzere, 19.20-19.50 dirençleri olası yukarı

hareketlerde hedef haline gelebilir.

 Kontratta 17.45 üzerinde kalındıkça teknik olarak yukarı yönlü riskin

devam edeceğini düşünüyoruz. Geri çekilmelerde 17.45-17.20-17.00

destek seviyeleri iken, 17.85-18.00 olası yukarı hareketlerde direnç

bölgesi olarak izlenebilir.
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 Yüksek gelen ABD enflasyon verilerinin ardından paritede dolar lehine fiyatlama sürüyor. Enflasyon verilerinin ardından ABD tahvil faizleri ve dolar endeksi

yukarı yönde hareketlenirken, bugün 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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 Hisse endekslerindeki satış dalgası ve yükselen reel faizler değerli

metallerde satışlara neden oluyor. Teknik olarak bir süredir dikkat

çektiğimiz 1,875 seviyesi güçlü direnç olarak çalışmaya devam ediyor.

1,800 seviyesini ise kritik destek olarak takip ediyoruz. Fiyatlamanın

devamı adına bugün FED toplantısından çıkacak sonuçlar kritik olacak.

XAUUSD (Haftalık) XAGUSD (Haftalık)

 Zayıf seyreden gümüşte 22,50 seviyesini direnç olarak izlemeye devam

ediyoruz. 21,00-20,50 ise kısa vadede destek olarak izlenebilir.
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 Brent petrolde sıkışma devam ediyor. 123,0 direnç seviyesi iken, bu seviye üzerinde 130,0 direnci hedef haline gelebilir. 120,0-114,0 ise geri çekilmelerde

destek olarak izlenmelidir.

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

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
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UMUTDENIZ.PAK@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


