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Piyasa Gelişmeleri                                                                      1.11.2022Yatırım Danışmanlığı

Haftaya pozitif seyirle başlayan BIST100 endeksi günü %2.58 yükselişle 3,978 seviyesinden tamamladı. İşlem hacmi 65 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, BIST100

endeksine dahil olan 70 hisse değer kazandı, 28 hisse ise değer kaybetti. Dolar/TL kuru bu sabah saatlerinde 18.61 seviyesinden işlem görürken, yurtdışı vadeli

endekslerde ise pozitif bir seyir izleniyor.

ABD hisse endeksleri ayın son işlem gününü negatif tarafta tamamlasa da, başta Dow Jones endeksi olmak üzere pozitif bir Ekim ayını geride bıraktı. Dow Jones

endeksi %13.95 değer kazancı ile 1976 yılından bu yana en iyi aylık kapanışını gerçekleştirirken, S&P 500 %8, Nasdaq ise %3.9 yükseliş ile ayı tamamladı. Tahvil

faizlerindeki gerileme ve FED’e yönelik beklentilerin bir miktar değişmesiyle değer kazanan hisse endekslerinde, açıklanan finansalların endeks performanslarında

ayrışma yarattığını söylemek mümkün. Özellikle teknoloji şirketlerinin açıkladığı finansallar piyasa katılımcılarını tatmin etmezken, sanayi ve enerji şirketlerinin iyi

performans kaydettiğini hatırlatalım. Geçtiğimiz hafta Kanada Merkez Bankası’nın piyasa beklentisinin altında faiz artırımı yapması, başta FED olmak üzere diğer

merkez bankalarının da sıkılaşma döngüsünü daha erken sonlandırabileceği beklentisini yarattı. Geçtiğimiz hafta, tüm dünyada açıklanan öncü büyüme verileri

yavaşlamaya işaret ederken, bu hafta PMI verileri merkez bankalarının adımları için önemli gösterge olabilir. Çin'de bu sabah açıklanan özel sektör PMI verisi

beklentilerin bir miktar üzerinde 49.2 olarak gerçekleşti. Bu hafta İngiltere Merkez Bankası faiz kararı, Euro bölgesi büyüme verisi, PMI verileri ve Avrupa Merkez

Bankası başkanı Lagarde’ın konuşmaları takip edilecek. ABD’de ise PMI ve istihdam verilerinin yanı sıra FED faiz kararı yakından izlenecek, piyasa beklentisi 75 baz

puan artırım şeklinde iken diğer toplantılara dair beklentiler kritik olacak. İçeride ise Ekim ayı enflasyon verisi öne çıkıyor.

BIST100 endeksinin güne pozitif bir seyirle başlamasını bekliyoruz. Finansalların yoğunlaştığı haftada endekste genel görünüm hala güçlü. Bu aşamada 3,950-3,900-

3,875 ilk destek seviyeleri iken 3,700 ana destek ve orta vadeli pozisyonlar için zarar-kes seviyesidir. 4,000-4,015 bölgesini ise kısa vadede direnç bölgesi olarak

takip edeceğiz. Sektörel bazda, holding, havacılık, elektrik, gıda ve perakende sektörlerini tercih etmeye devam ediyoruz. Bu bilanço dönemiyle beraber GYO ve

sigorta sektörlerini de oluşabilecek fırsatlar için yakından izliyoruz.

Hazine USD Tahvil Faizleri – (2 yıllık - 10 yıllık) Bankacılık – BIST100 – Sanayi Endeksi (yıl başından bu yana)



3

BIST-100                                                                                    1.11.2022Yatırım Danışmanlığı

 BIST100 endeksinin güne pozitif bir seyirle başlamasını bekliyoruz. Finansalların yoğunlaştığı haftada endekste genel görünüm hala güçlü. Bu aşamada

3,950-3,900-3,875 ilk destek seviyeleri iken 3,700 ana destek ve orta vadeli pozisyonlar için zarar-kes seviyesidir. 4,000-4,015 bölgesini ise kısa vadede

direnç bölgesi olarak takip edeceğiz. Sektörel bazda, holding, havacılık, elektrik, gıda ve perakende sektörlerini tercih etmeye devam ediyoruz. Bu bilanço

dönemiyle beraber GYO ve sigorta sektörlerini de oluşabilecek fırsatlar için yakından izliyoruz.

BIST-100 (Günlük)
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 Dünü pozitif seyirle kapatan kontratta, yukarı yönlü hareketlerin devamı halinde 4,650-4,700 seviyelerini direnç olarak izleyeceğiz. 4,550-4,500 kısa vadede

ilk destek seviyeleri iken 4,400 ana destek olarak izlenebilir.

VIOP-30 Aralık Vade (Günlük)
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BIST-30 Destek-Direnç Tablosu                                                    1.11.2022Yatırım 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                                                            1.11.2022Yatırım Danışmanlığı

Gün sonu kapanış fiyatları baz

alınarak, çok kısa vadeli (1-3 gün)

teknik göstergelere göre

düzenlenmiştir. Temel göstergelerle

ve daha uzun vadeye göre görüş

farklılaşabilir.
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Dolar/TL                                                                                    1.11.2022Yatırım Danışmanlığı

 Kısa vadede iç dinamikler ve dolar endeksindeki yükselişin etkisiyle 18.0 seviyesinin üzerinde yatay seyreden kurda, teknik olarak 18.0 altına gelinmedikçe

yukarı yönlü oynaklık riskinin sürebileceğini düşünüyoruz.

USD/TL (Haftalık) Türkiye – 5 yıllık CDS 
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VIOP Döviz                                                                                 1.11.2022Yatırım Danışmanlığı

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

 Kontratta 19.6-20.0 seviyeleri direnç, 19.15-19.0 destek bölgesi olarak

izlenebilir. 19.6 aşılmadıkça yukarı hareketlerin tepki niteliğinde

kalması beklenebilir.

 Kontratta zayıf seyir sürüyor. Olası yukarı hareketlerde 19.8-20.0-20.3

seviyeleri direnç olarak izlenebilir. 19.15 seviyesini ise önemli destek

seviyesi olarak takip ediyoruz.
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Euro/Dolar                                                                                 1.11.2022Yatırım Danışmanlığı

 Geçtiğimiz haftalarda FED üyelerinin bir sonraki toplantıda faiz artış hızını tekrar değerlendirmeye alacağına ilişkin haberlerin ardından, ABD’de geçen

hafta açıklanan zayıf veriler dolar endeksinde geri çekilmenin devamına neden oldu. Diğer fiyatlamalarda da buna paralel bir hareket gördük. ABD 10 yıllık

tahvil faizi Ekim ayında test ettiği %4.32 seviyesinden %3.9 seviyesine kadar gerilerken, şu anda %4,03 civarında işlem görüyor. Euro/Dolar paritesinde geçen

hafta yukarı yönlü tepki hareketini takip ettik. 1.01 direncine kadar yükselen parite bu seviyeyi aşamadı. Bu aşamada paritede 1.01 ara direnç olmak üzere

1.0350 ana direncinin hedeflenebileceği kanaatindeyiz. 1.0350 seviyesini orta vade için referans seviye olarak takip ediyoruz. 0.96 seviyesini ise ana destek

olarak izlemeye devam edeceğiz. FED’in faiz kararı bu hafta fiyatlamalar adına önemli olacaktır.

EUR/USD (Haftalık) Dolar Endeksi (Haftalık) 
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Ons Altın - Gümüş                                                                       1.11.2022Yatırım Danışmanlığı

 Ons altında 1,700 seviyesini hareketin devamı adına önemli direnç olarak

takip edeceğiz. 1,700 üzerinde kapanışlarda 1,730-1,760-1,800 ilk

hedefler olmak üzere kısa vadeli bir yukarı hareket gündeme gelebilir.

1,620 ise ana destek olarak izlenmelidir.

XAUUSD (Haftalık) XAGUSD (Haftalık)

 Alçalan kanalda işlem gören gümüşte olası yukarı hareketlerde 20,0-

20,5 seviyelerini ana direnç seviyeleri olarak takip edeceğiz. 20,5

üzerinde kısa vadeli bir yukarı tepki süreci başlayabilir. 18,0-17,5 geri

çekilmelerde destek olarak izleyeceğimiz seviyeler olacak.



11

Brent Petrol                                                                               1.11.2022Yatırım Danışmanlığı

 Dolar endeksindeki zayıflamayla birlikte geçen hafta tepki alımları gördüğümüz Brent’te 97.8$ aşılmadıkça hareketin tepki niteliğinde kalacağını

düşünüyoruz. 89.5-87$ seviyeleri destek olarak izlenebilir. Kısa vadede dalgalı seyrin devamını bekliyoruz.

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

Kaynak: ABD Enerji Bilgi İdaresi
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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


