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Piyasa Gelişmeleri                                                                      1.07.2022Yatırım Danışmanlığı

Güne yatay seyirle başlayan BIST100 endeksi günün ilk yarısında gerilerken ikinci yarıda gelen tepkilerle günü %0.14 artışla 2,405 seviyesinden kapattı. İşlem hacmi

36.5 milyar TL olarak gerçekleşti, BIST100 endeksine dahil olan 39 hisse değer kazandı, 57 hisse ise değer kaybetti. Dolar/TL kuru bu sabah saatlerinde 16.70

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

2022 yılının ilk yarısı sona ererken küresel piyasalardaki satış baskısı dün de sürdü. ABD endeksleri günlük bazda %1 civarında değer kaybederken, ilk 6 ayda S&P500

endeksi %20.6(1970’ten bu yana en kötü performans), Nasdaq ise %29.5 geriledi. Yüksek enflasyon, sıkı para politikası ve zayıf büyüme beklentileriyle fiyatlanan

piyasalarda Temmuz ayına faizlerdeki gerilemeyle başlıyoruz. Bir süredir dile getirdiğimiz gibi resesyon endişeleri sebebiyle riskten kaçış fiyatlaması faizlerde

gerilemeye sebep oluyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi ay içinde %3.5 seviyelerine kadar yükselse de mevcut durumda %3’ün altına geriledi. Dün FED’in enflasyon

açısından gösterge olarak takip ettiği çekirdek PCE fiyat endeksi açıklandı ve beklentilerin altında kalsa da %4.7 gibi yüksek bir seviyede gerçekleşti. Öte yandan

daha önce konut fiyatlarındaki yükselişe dikkat çeken Atlanta FED, ilk çeyrekteki %1.6’lık gerilemeyi takiben ikinci çeyrekte de %1 daralma beklentisi paylaştı, bu

resesyon fiyatlamalarını körükleyen bir gelişme olarak takip edildi. İçeride ise Türkiye’nin NATO üyeleriyle ilişkileri takip ediliyor, son açıklamalara göre özellikle

ABD’den Türkiye için avantajlı kararlar gelebileceği görülüyor. Piyasa tarafında ise bir süredir silsile halinde yapılan düzenlemelere ek olarak dün TCMB, zorunlu

karşılık ve ihbarlı döviz hesaplarına komisyon uygulamasında değişikliğe gidildiğini açıkladı.

BIST100 endeksinin hafif negatif başlangıç yapmasını bekliyoruz. Hafta başından bu yana yurtdışından negatif ayrışan endekste bugün pozitif ayrışma beklenebilir.

Bayram öncesi, kontratlardaki vade sonu, kredili pozisyonların sıkışması ve düzenlemelerin ilk algısının negatif hissedilmesi ile sert gerileyen endekste 2,380

üzerinde tutunmanın devamını bekliyoruz. 2,430-2,450 direnç seviyeleri iken 2,450 aşılmadıkça risk artırmayı önermiyoruz, 2,380 seviyesini kısa vadeli zarar-kes

seviyesi olarak takip ediyoruz. Orta-uzun vadede bu fiyatların alım fırsatı yarattığını düşünüyoruz.

Hazine Tahvil Faizleri (10 yıllık - 2 yıllık)Bankacılık – BIST100 – Sanayi Endeksleri (yıl başından bu yana)
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BIST-100                                                                                    1.07.2022Yatırım Danışmanlığı

 BIST100 endeksinin hafif negatif başlangıç yapmasını bekliyoruz. Hafta başından bu yana yurtdışından negatif ayrışan endekste bugün pozitif ayrışma

beklenebilir. Bayram öncesi, kontratlardaki vade sonu, kredili pozisyonların sıkışması ve düzenlemelerin ilk algısının negatif hissedilmesi ile sert gerileyen

endekste 2,380 üzerinde tutunmanın devamını bekliyoruz. 2,430-2,450 direnç seviyeleri iken 2,450 aşılmadıkça risk artırmayı önermiyoruz, 2,380 seviyesini

kısa vadeli zarar-kes seviyesi olarak takip ediyoruz. Orta-uzun vadede bu fiyatların alım fırsatı yarattığını düşünüyoruz.

BIST-100 (Günlük)
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 Kontratta alçalan kanal içerisinde hareket sürüyor. Aşağı yönlü hareketlerde 2,700 destek seviyesi olarak çalışırken, 2,780-2,800 kısa vadede direnç olarak

izlenebilir. Yukarı tepkinin güçlenmesi için 2,800 direncinin aşılması gerektiğini düşünüyoruz.

VIOP-30 Ağustos Vade (Günlük)
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BIST-30 Destek-Direnç Tablosu                                                    1.07.2022Yatırım 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                                                            1.07.2022Yatırım 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.



7

Dolar/TL                                                                                    1.07.2022Yatırım Danışmanlığı

 Kısa vadeli sıkışma formasyonunun aşağıya tamamlandığı kurda 16.0-15.70 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. BDDK’nın son düzenlemeleri sonrasında

özellikle küçük-orta ölçekli şirketlerin döviz satması bekleniyor. Borsa’da kote şirketler içinde ise döviz pozisyonlarının ayarlanması ile beraber kurda 16.0

seviyesinin altına sarkmalar görülebilir, 15.70 diğer önemli destek seviyesidir. 16.70-16.90 ise direnç olarak izlenebilir.

USD/TL (Günlük) Türkiye – 5 yıllık CDS 
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VIOP Döviz                                                                                 1.07.2022Yatırım Danışmanlığı

VIOP- Dolar/TL Temmuz Vade Kontratı (Günlük) VIOP- Euro/TL Temmuz Vade Kontratı (Saatlik)

 Kısa vadeli alçalan kanalda hareket eden kontratta, 18,3-18,75 direnç,

17,8-17,6 destek seviyeleri olarak izlenebilir. 18,75 aşılmadıkça yukarı

hareketlerin zayıf kalacağını düşünüyoruz.

 Kontratta son dönemdeki aşağı yönlü harekete rağmen ana trend

korunuyor. Bu aşamada 16,6-16,4 destek seviyeleri, 17,6 direnç olarak

izlenebilir. 17,6 aşılmadığı sürece kısa vadeli alçalan kanalı takip

etmeye devam edeceğiz.
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Euro/Dolar                                                                                 1.07.2022Yatırım Danışmanlığı

 Dalgalı seyreden paritede 1.0350 desteği korunuyor. Mevcut merkez bankası politikaları göz önüne alındığında, paritede zayıf seyrin bir süre daha devam

edebileceğini düşünüyoruz. Kısa vadede 1.0350 desteği kritik, bu seviye altında kapanışlarda 1.00 hedef haline gelebilir. Olası yukarı hareketlerde ise

1.0630-1.0750 dirençlerini takip etmeye devam edeceğiz. 1.0750 aşılmadıkça zayıf seyrin devam etmesini bekliyoruz. Kısa vadede dip oluşumu izlenen

paritede 1.0750 aşılırsa kısa vade için Euro lehine pozisyon alınabilir. Dolar endeksi için ise 102.5 kritik eşik seviye olarak takip edilebilir, 105.0-105.5

direnç bölgesidir.

EUR/USD (Haftalık) Dolar Endeksi (Haftalık) 
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Ons Altın - Gümüş                                                                       1.07.2022Yatırım Danışmanlığı

 Ons altında 1,800 desteği test ediliyor. Bir süredir artan reel faizlere

rağmen dayanıklı kalan ons altında, ABD enflasyon beklentilerinin bir

miktar aşağıya gelmesi ile zayıflama görülüyor. Teknik olarak 1,800

seviyesini önemli bir destek olarak görüyoruz. Bu seviye altında

gerçekleşecek bir haftalık kapanış, satış baskısının devamını getirebilir.

1,825-1,875 seviyeleri ise direnç olarak takip edilebilir.

XAUUSD (Haftalık) XAGUSD (Haftalık)

 Gümüşte görünüm zayıflıyor. Uzun vadeli destek bölgesinin altına

gelen gümüşte, 20,50 altında haftalık kapanış teknik olarak

zayıflamanın devamını getirebilir. 20,5-21,0 direnç seviyeleri iken,

20,5 altında kalındıkça 19,5-19,0 bölgesi hedef haline gelebilir.
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Brent Petrol                                                                               1.07.2022Yatırım Danışmanlığı

 Geçen hafta sert şekilde aşağıya gelen Brent Petrol’de, son dönemde takip ettiğimiz trendin destek bölgesi kırıldı ancak 100 günlük ortalama aşağıda destek

olarak çalıştı. Bu hafta gelen tepki alımları ise zayıf kalmış görünüyor. Bu aşamada 105$ seviyesini önemli destek olarak takip ediyoruz. Bu seviye altında 100$

hedeflenebilir. 114$ aşılmadıkça zayıflığın sürmesini bekliyoruz.

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


